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Açılış Konuşmaları / Opening Speech 
 

Welcoming Speech by Prof. Dr. Filiz KILIÇ, Rector of Nevşehir 
University 

Dear Governor, Mayor, Garrison Commander, Distinguished Citizens, Press Members, 
Educators, Participants and Dear Students,  

Welcome to the “International Congress on Research in Education/ICRE” which is 
organized in cooperation with Nevşehir University Faculty of Education and International 
Association of Educational Research. 

Established in 2007, Nevşehir University has been carrying out its academic activities with 7 
faculties, 1 college, 7 vocational schools, 2 institutes and 4 research centers. One of the faculties 
carrying out educational activities is Faculty of Education which was founded in 2011. By 
continuing its progress at a great pace, Nevşehir University Faculty of Education makes a great 
contribution to the construction of other units of our university in terms of education and 
curriculum design in accordance with the importance attached to structuring in education. 

We, on behalf of Nevşehir University which has been continuously developing and 
extending since its foundation, are delighted to host you at this conference in which sharing 
information within an interdisciplinary understanding in respect to today’s education systems, 
teacher training system and education process will be accomplished. 

I extend my wishes for a successful conference which we believe that it will be prosperous 
with distinguished researchers from our beautiful country, Turkey and different countries 
presenting papers throughout three days and provide significant outcomes in terms of education. 
Thank you for you participation and contribution. 

31 May 2013, Ürgüp, Nevşehir 
 

Prof. Dr. Filiz KILIÇ 

Rector of Nevşehir University
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Prof Dr. Tahsin AKTAŞ, Dean Faculty of Education Nevşehir University 
 

Dear Rector and Distinguished Guests; 

Welcome to International Congress on Research in Education which is to be held under the 
joint organisation of Nevşehir University Faculty of Education and the International Educational 
Researchers Association (ULEAD). I have the great pleasure to host this symposium at our 
university and I wish that it will make a great contribution to the educational field.  

This symposium has a great importance in the sense of seeking for solutions to the problems 
emerging from various educational fields. In order to generate solutions to the problems occurring 
in 18 different current educational fields such as 4+4+4 education system, teacher training, foreign 
language education, science education, distance education, teaching Turkish as a foreign language, 
special education, social sciences education, tourism education, guidance and counselling 
education, physical education, both theoretical and practical studies will be presented in the 
symposium. An academic platform will be tried to be constructed which aims to generate ideas 
together by finding the least common denominator of the theoretical savings and the practical 
studies of various educational fields in the papers presented. Local and foreign academicians and 
teachers coming from abroad and Turkey will present the operating educational system problems 
and their solution suggestions via their papers. From this point of view, it may be considered that 
the symposium will shed light into a great deal of problems related to education across the country.  

I would like to thank dear Prof. Dr. Filiz KILIÇ, Rector of Nevşehir University, who has 
been very supportive in organizing this symposium and to my dear colleagues from Nevşehir 
University Faculty of Education, who have made a great effort and work in organizing this event. 
Further, I would like to thank dear Prof. Dr. Dinçay Köksal, President of International Association 
of Educational Researchers (ULEAD) and all his colleagues. Finally I thank to all local and foreign 
academicians participating in our symposium. 

Hope to see you again in many other qualified symposiums on education…  

 

31 May 2013, Ürgüp, Nevşehir 
 

 
Prof Dr. Tahsin AKTAŞ 

Co-chair of the Congress &Dean 
Nevşehir University  

Faculty of Education  
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Chair of the Congress Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL  
Distinguished Guests and Educational Researchers 

We are delighted to have you here to participate and share in the ULEAD 2013 Congress- 
first International Congress on Research in Education Thank you for coming. That many of you 
travel long distances serves to remind us all just how important our work is. 

The ULEAD 2013 Annual Congress, at which some of the main challenges in the field of 
education will be addressed through high quality research studies, will represent an attempt to 
apply a variety of philosophical perspectives to Educational Research. The first of this international 
congress, which will last for 3 days- from 31 May – 2 June 2013- under the joint organisation of 
Nevşehir University Faculty of Education and the International Educational Researchers 
Association (ULEAD) in Ürgüp, home to one of the natural wonders of our country and, indeed, 
the world, has been entitled “Multi-paradigmatic Transformative Research in Education: 
Challenges and Opportunities”. Research conducted in the field of education should consist mainly 
of studies which simultaneously address both theoretical and practical concerns. There is thus a 
need to bridge the gap between theory and practice. 

We recieved 249 paper proposals and 201 papers were accepted as presentations. We also 
have five keynote speakers, two from USA and three from Turkey. I would like to thank all 
contributors. I believe all papers will contribute to the field they address to and shed light upon the 
future research in education. 

A two-day workshop for young researchers will take place in the congress. You can see the 
details of the workshop in the Congress Programme and Abstracts Booklet.  

 The papers presented in this congress will be published in the respected journals enlisted in 
the supporting journals. 

We are honored to have keynote speakers Prof. Dr. Kenneth Tobin and Prof. Dr. Alejandro 
Martinez Gallard from USA and Prof. Dr. Cemil Öztürk, Prof. Dr. Mustafa Safran and Prof. Dr. 
Abdurrahman Güzel with us today. Due to personal circumstances Dr. David Thompson he is 
unable to provide a paper and attend the conference. He wishes you every success with the event. 
All five are esteemed specialists in education and educational research. Prpf. Dr. Liesel Ebersöhn, 
Editor of South African Journal of Education and also director of Unit for Education Research in 
AIDS couldn’t take part in the congress but promised to be plenary speaker in ULEAD 2014 
Annual Congress. We send our regards to her. 

Kenneth Tobin, who is Presidential Professor of Urban Education at the Graduate Center of 
the City University of New York, and who is alos co-editor of the second edition of the 
International Handbook of Research in Science Education to be published in 2012 by Springer and 
the founding co-editor of Cultural Studies of Science Education willl present an approach to 
educational research that is participatory, reflexive, interpretive, and event oriented. 

Alejandro J. Gallard M. PhD Professor who is Goizueta Distinguished Chair at Georgia 
Southern University, USA, willl talk about how de jure educational policies, which are often legal 
guidelines that mandate minimum levels of compliance, unfortunately become translated to mean 
the normative way to implement educational practice. 

The purpose of research must be to seek solutions to the most urgent problems of the 
community, to develop innovations which will improve the current situation and finally to 
transform them into actions serving the public good. With this objective in mind, the Educational 
Research Directorate of the Department of Science and the Community, operating under the 
auspices of TÜBİTAK, the Turkish Science and Technology Research Council, conducts national 
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and international educational research aiming to enable a culture of science, technology and 
innovation to thrive and take deep root, and also to expand and disseminate high quality education 
and teaching throughout the community. In addition, NGOs -educational research associations- 
contributing to educational research also carry out important work with respect to these aims. 

During the congress the speakes will address all dimensions of current pressing issues in , 
such as the pros and cons of the 4+4+4 education models introduced in Turkey this year; the hotly 
debated question of teacher training strategies, a topic which the Ministry of National Education 
has for the past year been working on in order to develop a new strategy; educational research 
aimed at the prevention of violence towards women and children, so prevalent both in our own 
society and in many other places throughout the world; peace, love and democracy education, 
sorely needed in this world which seems to have turned into a ball of fire; values education, 
intended both to recover lost values and to protect those values which still exist; early childhood 
education; the reflection of rapid technological development in education; our foreign language 
education programmes for which no philosophical objectives have been developed and which thus 
resemble a jigsaw puzzle, and challenges of foreign language education; the question of 
intercultural education; and our system of assessment and evaluation. 

I would like to express my graditute to all member of honorary board -especially 
Abdurrahman SAVAŞ, Governor of Nevşehir, Hasan ÜNVER, Mayor of Nevşehir, Fahri YILDIZ, 
Mayor of Ürgüp, and Prof. Dr. Filiz KILIÇ, Prof. Dr. Mustafa Safran, Member of Turkish Science 
Academy-TUBA, Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN, and Prof. Dr. İbrahim Hatipoğlu, Members of 
Higher Education Council for their support to the congress; give special thanks to Nevzat ARGUN, 
the owner of NOBEL Publications, all members of editorial and advisory board and organising 
committee and finally the Executive Board of ULEAD. 

Prepare yourself to be challenged, excited and inspired. 

On behalf of the ICRE Congress organizing committee, I welcome all our members and 
guests from throughout Turkey and USA and Finland. 

Thank you for your attention and I wish you all a tremendously successful congress. 

31 May 2013, Ürgüp Nevşehir 

 

Prof. Dr. Dinçay Köksal 

The President of ULEAD 

Chair of the Congress 
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Honorary Board 
 

 

Abdurrahman SAVAŞ 

Nevşehir Valisi 

  

  

 

Prof. Dr. Filiz KILIÇ 

Nevşehir Üniversitesi Rektörü 
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Hasan ÜNVER 
Nevşehir Belediye Başkanı 

  

 

 

 

 

Tuğba YILMAZ 
Ürgüp Kaymakamı 
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Fahri YILDIZ 
Ürgüp Belediye Başkanı 

  

 

 

 

 

 

Prof. Dr Mustafa SAFRAN 
Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi 
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Professor Dato' Dr. Ibrahim Ahmad Bajunid 
Deputy Vice Chancellor INTI -Laureate International Universities  

and Professor of Management,  
Education and the Social Sciences 

  

 

 

 

 

Prof. Dr. Mehmet Şişman  
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi  
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Prof. Dr. İbrahim Hatipoğlu  
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi  
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Keynote Speakers 

 

Dr. Kenneth G. Tobin 
Presidential, Program in Urban Education,  
Professor, The Graduate Center, City University of New York 
 

 

Prof Liesel Ebersöhn 
Editor: South African Journal of Education 
Director: Unit for Education Research in AIDS 
Department of Educational Psychology 
Faculty of Education, University of Pretoria 
 

 

Prof. Dr. Alejandro J. Gallard M. Professor and Goizueta Distinguished 
Chair, Goergia Southern University 

 

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN 
Gazi Üniversitesi 
Gazi Eğitim Fakültesi 
 

 

Prof. Dr. Cemil Öztürk 
Marmara University, Faculty of Education- Dean  
President of Deans Council for Faculties of Education in Turkey 
 

 

Dr. David Thomson 
Senior Lecturer and Research Fellow 
School for Education Futures 
University of Wolverhampton 
 

 

Prof. Dr. Abdurrahman Güzel 
Başkent University, Faculty of Education 
Head of Turkish Language Teaching Department 
Member of Executive Board of Yunus Emre Institute 
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Scientific and Advisory Board 

  
Scientific and Advisory Board Institution 
Prof. Dr. A.Göksel Ağargün Yıldız Teknik University 
Prof. Dr. Abdurrahman Güzel Başkent University 
Prof. Dr. Adil Türkoğlu Adnan Menderes University 
Prof. Dr. Ahmet Aypay Osman Gazi University 
Prof. Dr. Ahmet Işık Atatürk University 
Prof. Dr. Alejandro José Gallard Martínez Georgia Southern University, USA 
Prof. Dr. Ali Paşa Ayas Bilkent University 
Prof. Dr. Ali Şİmşek Anadolu University 
Prof. Dr. Arif Altun Hacettepe Universitesi 
Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu Adnan Menderes University 
Prof. Dr. Mehmet Demirezen Hacettepe University 
Prof. Dr. Ayşe Akyel Yeditepe University 
Prof. Dr. Ayşe Kıran Hacettepe Universitesi 
Prof. Dr. Aytekin İşman Sakarya University 
Prof. Dr. Ayten Genç Hacetepe University 
Prof. Dr. Battal Arvasi Ankara University 
Prof. Dr. Birsen Tütüniş İstanbul Aydın University 
Prof. Dr. Burhanettin Dönmez İnönü University 
Prof. Dr. Cahit Kavcar Ankara University 
Prof. Dr. Cemil Öztürk Marmara University 
Prof. Dr. Dinçay Köksal Çanakkale Onsekiz Mart University 
Prof. Dr. Dursun Zengin Ankara University 
Prof. Dr. Emrullah İşler Gazi University 
Prof. Dr. Esra Ömeroğlu Gazi University 
Prof. Dr. Fatma Ali Sinanoğlu Gazi University 
Prof. Dr. Filomena Capucho Catholic University of Portugal 
Prof. Dr. Gazanfer Doğu Abant İzzet Baysal University 
Prof. Dr. Gölge Seferoğlu Orta Doğu Teknik University 
Prof. Dr. Gül Durmuşoğlu Anadolu University 
Prof. Dr. Hafize Keser Ankara University 
Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın Doğu Akdeniz University 
Prof. Dr. Hayati Akyol Gazi University 
Prof. Dr. Ibrahim Bajunid Former President of APERA/Vice President 
Prof. Dr. İbrahim Hatipoğlu Yalova University 
Prof. Dr. Leyla Harputlu Dokuz Eylül University 
Prof. Dr. Liesel Ebersohn University of Pretoria / South Africa 
Prof. Dr. Madeleine Atkins Coventry University, Rector /United Kingdom 
Prof. Dr. Mehmet Durdu Karslı Çanakkale Onsekiz Mart University 
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Prof. Dr. Mehmet Gürol Yıldız Teknik University 
Prof. Dr. Mehmet Takkaç Atatürk University 
Prof. Dr. Murat Altun Uludağ University 
Prof. Dr. Murat Özbay Gazi University 
Prof. Dr. Mustafa Çakır Anadolu University 
Prof. Dr. Mustafa Safran Gazi University 
Prof. Dr. Mustafa Zülküf Altan Erciyes University 
Prof. Dr. Nizamettin Koç Ankara University 
Prof. Dr. Okan Yaşar Çanakkale Onsekiz Mart University 
Prof. Dr. Petek Aşkar TED University 
Prof. Dr. Prof. Dr. Fitnat Köseoğlu Gazi University 
Prof. Dr. Prof. Dr. Fitnat Köseoğlu Gazi University 
Prof. Dr. Rauf Yıldız Çanakkale Onsekiz Mart University 
Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun Başkent University 
Prof. Dr. Salih Uşun Muğla University 
Prof. Dr. Sedat Sever Ankara University 
Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün İstanbul University 
Prof. Dr. Selahattin Gelbal Hacettepe University 
Prof. Dr. Selahhaddin Öğülmüş Ankara University 
Prof. Dr. Selahhattin Turan Osmangazi University 
Prof. Dr. Semra Mirici Gazi University 
Prof. Dr. Servet Bayram Marmara University 
Prof. Dr. Soner Yıldırım Orta Doğu Teknik Universitesi 
Prof. Dr. Suna Timur AĞILDERE Gazi University 
Prof. Dr. Tahir Balcı Çukurova University 
Prof. Dr. Tahsin Aktaş Nevşehir University 
Prof. Dr. Todor Shopov Sofia University /Bulgaria 
Prof. Dr. Yasemin Bayyurt Boğaziçi Universitesi 
Prof. Dr. Yavuz Akpınar Boğaziçi University 
Prof. Dr.Cemal Yıldız Marmara University 
Prof.Dr. Ali Yıldırım Atatürk University 
Prof.Dr. Hatice Sofu Çukurova University 
Assoc. Prof. Dr. Abdullah Şahin Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assoc.Prof. Dr. Alalatin Canbay Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assoc.Prof. Dr. Arif Sarıçoban Hacettepe University 
Assoc.Prof. Dr. Aysel Çoban Başkent University 
Assoc. Prof. Dr. Çavuş Şahin Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assoc.Prof. Dr. Eda Üstünel Muğla University 
Assoc. Prof. Dr. Arzu Tuna Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assoc.Prof. Dr. Fatma Akkoç Marmara University 
Assoc.Prof. Dr. Gülcan Erçetin Boğaziçi University 
Assoc.Prof. Dr. Hasan Basri Gündüz Yıldız Teknik University 
Assoc. Prof. Dr. Nevide Akpınar Dellal Çanakkale Onsekiz Mart University 
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Assoc.Prof. Dr. Havise Güleç Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assoc.Prof. Dr. İsmail Hakkı Erten Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assoc.Prof. Dr. Mehmet Ali Salahlı Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assoc.Prof. Dr. Mehmet Hakkı Sucin Gazi University 
Assoc.Prof. Dr. Mehmet Kurudayıoğlu Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assoc. Prof. Dr. Melek Demirel Hacettepe University 
Assoc.Prof. Dr. Muhlise Coşgun Ogeyik Trakya University 
Assoc. Prof. Dr. Nevide Akpınar Dellal Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assoc.Prof. Dr. Paşa Tevfik Cephe Gazi University 
Assoc. Prof. Dr. Ali Meydan Nevşehir University 
Assoc.Prof. Dr. Salih Zeki Genç Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assoc.Prof. Dr. Şevki Kömürcü Muğla University 
Assoc.Prof. Dr. Türkan Argun Abant İzzet Baysal University 
Assoc.Prof. Dr. Vedat Çalışkan Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assoc.Prof. Dr. Yusuf Cerit Abant İzzet Baysal University 
Assoc.Dorıf.Dr. Mehmet KÜÇÜK  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
Assist Prof. Dr. Betül Timur Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assist Prof. Dr. Kadriye Dilek Akpınar Gazi University 
Assist Prof. Dr. Serkan Timur Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assist. Prof. Dr. Ahmet Esenkaya Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assist. Prof. Dr. Hasan Bayraktar Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assist. Prof. Dr. Ahmet Yıkmış Abant İzzet Baysal University 
Assist. Prof. Dr. Cevdet Yılmaz Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assist. Prof. Dr. Ersin Uzman Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assist. Prof. Dr. Fatih Doğan Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assist. Prof. Dr. Haydar Durukan Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assist. Prof. Dr. Hayrettin Parlakyıldız Çanakakale Onsekiz Mart University 
Assist. Prof. Dr. İlke Evin Gencel Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assist. Prof. Dr. Gülay Yedekçi Yeni Yüzyıl Üniversitesi 
Assist. Prof. Dr. Kadir Pepe Mehmet Akif Ersoy University 
Assist. Prof. Dr. Kaya Yıldız Abant İzzet Baysal University 
Assist. Prof. Dr. Kezban Tekşan Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assist. Prof. Dr. Mehmet Ali İçbay Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assist. Prof. Dr. Mehmet Kaan Demir Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assist. Prof. Dr. Murat Özmaden Balıkesir Üniversştesi 
Assist. Prof. Dr. Nurettin Konar İstanbul University 
Assist. Prof. Dr. Yunus Arslan Nevşehir University 
Assist. Prof. Dr. Osman Çekiç Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assist. Prof. Dr. Esin Yağmur Şahin Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assist. Prof. Dr. Ömer Kutlu Ankara University 
Assist. Prof. Dr. Rüştü Ilgar Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assist. Prof. Dr. Sakir Serbes Çanakakale Onsekiz Mart University 
Assist. Prof. Dr. Sevil Yalçın Çanakkale Onsekiz Mart University 
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Assist. Prof. Dr. Şerif Korkmaz Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assist. Prof. Dr.Elmaziye Temiz Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assist. Prof. Dr.Mustafa Aydın Başar Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assoc. Prof. Dr. Mehmet Taşdemir Ahi Evran Üniversity 
Assoc. Prof. Dr. Nihat Çalışkan Ahi Evran Üniversity 
Assist. Prof. Dr. Elçin Ünal Oney Adnan Menderes University 
Assist. Prof. Dr. Fatma Yılmaz Çanakkale Onekiz Mart University 
Assist. Prof. Dr. Selma Atay Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assist. Prof. Dr. Murat Bektaş Dokuz Eylül University 
Dr. Heini.Paavola Helsinki University /Finland 
Dr. Mirja.Talib Helsinki University /Finland 
Dr. Vahap Özpolat Ministry of National Education 
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Sempozyum Düzenleme Komitesi / Organizing Committee 
Düzenleme Kurulu / Organising Committe  
  
Title, Name, Surname University 
Prof.Dr. Dinçay Köksal Canakkale Onsekiz Mart University 
Prof. Dr. Tahsin Aktaş Nevsehir University 
Prof. Dr. Ali Şimşek Anadolu University 
Prof. Dr. Rauf Yıldız Canakkale Onsekiz Mart University 
Prof. Dr. Gölge Seferoğlu Orta Dogu Teknik University 
Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun Baskent University 
Prof. Dr. Yavuz Akpınar Bogazici University 
Prof. Dr. Abdulvahit Çakır Gazi University 
Prof. Dr. Mehmet Durdu Karslı Canakkale Onsekiz Mart University 
Assoc. Prof. Dr. Hasan Arslan Canakkale Onsekiz Mart University 
Assoc. Prof. Dr. Paşa Tevfik Çephe Gazi University 
Assoc. Prof. Dr. Çavuş Şahin Canakkale Onsekiz Mart University 
Assoc. Prof. Dr. Aysel Esen Çoban Baskent University 
Assoc. Prof. Dr. Muhlise Coşgun Ogeyik Trakya University 
Assoc. Prof. Dr. Salih Zeki Genç Canakkale Onsekiz Mart University 
Assoc. Prof. Dr. Ali Meydan Nevşehir University 
Assoc. Prof.Dr. Mehmet KÜÇÜK Recep Tayyip Erdoğan University 
Assist. Prof. Dr. İlke Evin Gencel Canakkale Onsekiz Mart University 
Assist. Prof. Dr. Özden Taşğın Nevsehir University 
Assist. Prof. Dr.Bahar İşigüzel Nevsehir University 
Assoc. Prof. Dr. Hatice Akkoç Marmara University 
Assoc. Prof. Dr. Nevide Akpınar Dellal Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assist. Prof. Dr. Aysun Yavuz Canakkale Onsekiz Mart University 
Assist. Prof. Dr. Ece Zehir Topkaya Canakkale Onsekiz Mart University 
Assist. Prof. Dr. Hayrettin Parlakyıldız Canakkale Onsekiz Mart University 
Assist. Prof. Dr. Salim Razı Çanakkale Onsekiz Mart University 
Assist. Prof. Dr. Muzaffer Özdemir Canakkale Onsekiz Mart University 
Assist. Prof. Dr. Gülay Yedekçi Arslan Yeni Yüzyıl University 
Dr. Vahap Özpolat Milli Eğitim Bakanlığı 
Lecturer Cumali Yaşar Canakkale Onsekiz Mart University 
Instructor Arzu Bayındır Çanakkale Onsekiz Mart University 
Instructor Ebru Atak Demir Uludağ University 
Research Assistant Sinem Doğruer Çanakkale Onsekiz Mart University 
Research Assistant Esin Akyay Engin Çanakkale Onsekiz Mart University 
Research Assistant Ömer Koçer Çanakkale Onsekiz Mart University 
Research Assistant Fatih Kana Çanakkale Onsekiz Mart University 
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Kongre programı /Conference Program  
 

1st DAY – 31 May 2013 (FRIDAY) 

08:00-10:00 Registration 

10:00-11:00 

Müzik Dinletisi  
 
Opening speech by Dinçay KÖKSAL, The President of ULEAD 
 
Tahsin AKTAŞ, Dean of Faculty of Education, Nevşehir University 
 
Welcome speech by Prof. Dr. Filiz KILIÇ, Rector of Nevşehir 
University: 
 
Opening speech Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN, YÖK Üyesi 

11:00-12:00 
Plenary speech 1- Dr. Kenneth G. Tubin:  
"Using educational research to expand literate citizenry and improve 
social life" 

12:00-13:00 Lunch: Lunch (Öğle Yemeği) 

13:15-14:00 

Plenary speech 2 -Prof. Dr. Mustafa SAFRAN:  
Prof. Dr. Mustafa Safran 
Member of TUBA-Turkish Science Academy 
"TÜRKİYE'DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME STRATEJİLERİ" 

14:00-14:15 Break: Tea or Coffe Break Time (Çay ve Kahve Molası) 

14:15-15:15  Concurrent Session 1 

Salim RAZI 
Mustafa TEKIN  

Investigating Culture Teaching In Terms Of 
Intercultural Competence In Language Teaching 
Departments (FLE) 

Filomena CAPUCHO 
Erik HEMMİNG  

The Use And Outcomes of Portfolios Within A 
Mariıtime Multilıgualism Project – A Transnational 
Comparison (FLE) 

Eyüp İZCI 
Hatice ÖZGAN SUCU
  

Ortaöğretim Okullari İngilizce Ögretmenlerinin 
Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programinin 
Ölçme Değerlendirme Boyutuna İlişkin Görüşleri 
(Nevşehir İli Örneği) (FLE) 

 
Salon 1 

 
Oturum Başkanı: 
Yrd. Doç. Dr. Ece 

ZEHİR 
TOPKAYA 

 

Ekrem ÖKSÜZ 
Murat ÖZMADEN 
Zeynel DOHMAN  

Balıkesir İli Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar 
Kurumunda İkamet Eden Öğrencilerin Boş Zaman 
Faaliyetlerini Değerlendirme Sorunları Üzerine Bir 
Araştırma (Higher Education Studies) 
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Mehmet 
DEMIREZEN  

The Tag Questions: Demonstration By Computer 
Applicatıons of Sureness Versus Unsureness Issue 
In English Intonation (FLE) 

Recep SONGÜN  
How Should We Use Sense & Reference and 
Context in Language Teaching (FLE) 

Kemal Sinan ÖZMEN 
Paşa Tevfik CEPHE 

Washback Effect And Teacher Burnout (FLE) 

 
Salon 2 

 
Oturum Başkanı: 
Prof. Dr. Birsen 

TÜTÜNİŞ 

Arif SARIÇOBAN 
Özkan KIRMIZI  

Learner Attitudes Towards Distance Education: 
Revisiting Transactional Distance 
Theory (Educational Technology And Distance 
Education) 

Nevide Akpınar 
DELLAL 
Melek AKBAY 

Yabancı Dil Öğretiminde “Telkin Yöntemi (FLE) 

Halis BENZER 
Almanca'da 'Yenı İmla Klavuzu'nun Kısaca 
Örneklerle Gösterılmış Önemlı Kuralları' (FLE) 

Aylin SEYMEN  Übersetzungsprobleme Von Fachtexten (FLE) 

 
YO-Salon 1 

 
Oturum Başkanı: 
Prof. Dr. Tahsin 

AKTAŞ 
 

Bülent KIRMIZI 
Bahar İŞİGÜZEL  

Almanca Derslerinde Öğrenci Başarısını Etkileyen 
Değişkenler (FLE) 

Mustafa ARSLAN  

Zorunlu Eğitimin On İki Yıla Çıkarılmasıyla 
Sınavsız Öğrenci Alan Liselerde Karşılaşılan 
Başarısızlık, Disiplin Ve Devamsızlık Sorunu 
(4+4+4-Teaching &Learning Policy) 

Özlem GÖKTAŞ  
Matematik Dersi Öğretmenlerinin 5. Sınıf 
Matematik Öğretim Programına İlişkin Görüşleri 
(4+4+4-Teaching &Learning Policy) 

İnci BULUT  
Tolga AKALIN 

4+4+4 Eğitim Sisteminin İlkokul 1. Sınıf 
Öğrencilerinin Sanat Eğitimi Sürecine Etkileri 
(4+4+4-Teaching &Learning Policy) 

YO-Salon 2 
 

Oturum Başkanı: 
Doç. Dr. Çavuş 

ŞAHİN 

Hulusi GEÇGEL  
Mazhar BAL  

Miskinler Tekkesi Romanının Türkçe Öğretim 
Programındaki Temalar Açısından 
İncelenmesı (4+4+4-Teaching &Learning Policy) 

K. Selin ARMAĞAN 
Zübeyde Sinem 
GENÇ  

Speech of Men And Women: Comparison of 
Gender Differences in Turkish And Englısh Plays 
(Cross-Cultural Educ.) 

 
YO-Salon 3 

 
Oturum Başkanı: 

 Felicia WALDMAN  
Challenges in Teaching Unlearnt Topics (Teacher 
Training Strategies) 
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Abdülvahit ÇAKIR 
Cem BALÇIKANLI  

An Evaluatıon of Turkish ELT Programmes in 
Terms of The EPOSTL (European Portfolıo For 
Student Teachers of Languages) (Teacher Training 
Strategies) 

Doç. Dr. Aysun 
YAVUZ 

 

Adem BAYAR  
The Components of Effective Professional 
Development Activities in Terms of Teachers’ 
Perspectıve (Teacher Training Strategies 

15:15-15:30 Break: Tea or Coffe Break Time (Çay ve Kahve Molası) 

15:30-16:30  Concurrent Session 2 

Kürşat CESUR 
Abdullah ERTAŞ  

Who is More Responsible? Preparatory Class 
Students’ Perceptions Of Responsibility (FLE) 

Alperen YANDI 
Gözde SIRGANCI  

Ünıversite Öğrencılerının Akademik Erteleme 
Eğilimlerinin Cinsiyet, Akademik Başarı Ortalaması 
Ve Sınıf Düzeyi Değişkenlerı Açısından 
İncelenmesı(Assesment And Measurement) 

Müzeyyen Nazlı 
DEMİRBAŞ Büşra 
DELEN 
Cem BALÇIKANLI 

Is It Really What It Should Be? Integratıon Of 
Technology In Efl Textbooks (FLE) 

 
 

Salon 1 
 

Oturum Başkanı: 
Prof. Dr. Dinçay 

KÖKSAL 

Hacer Hande UYSAL  
English Spread in Academia And Its Effects on 
Turkish Scholars’ Attitudes And Publishing 
Behavior (FLE) 

Ece TOPKAYA 
Gözde ENGİN 
VAROL 

Mp3 Use in Learning Vocabulary in EFL Classes 
of Young Learners (FLE) 

Aysun YAVUZ 
Mehmet ASMALI 

The Apology Strategies of Turkish, Polish And 
Latvian Prospective English Teachers (FLE) 

Birsen TÜTÜNİŞ 
Esma ŞENEL 

Vocabulary Retention Rate: A Comparison of Digital 
Storytelling and Paper Story Reading in EFL (FLE) 

Salon 2 
 

Oturum Başkanı: 
Doç. Dr. Kemal 
Sinan ÖZMEN 

 

Naime ELCAN 
Adem BAYAR  

Beyond Teaching Practicum in Teacher Education: 
The Cultural Immersion Project (Teacher Training 
Strategies) 

Özge CENGİZ 
Open-Ended Or Closed-Ended Questıons? That Is 
The Question! (Early Childhood Education) 

YO-Salon 1 
 

Oturum Başkanı: 
Yrd. Doç. Dr. 
Salim RAZI Asuman AŞIK 

Using Concordancers And Online Corpora To 
Promote Discourse-Pragmatic Competence in EFL 
Classrooms (FLE) 
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Yasemin BAYYURT 
Nicos SİFAKİS 

A Self-Education Programme On Transforming Into 
An Elf-Aware Teacher: A Case Study (FLE) 

Gizem SAYGILI 
RÜMEYSA 
PEKTAŞ,  

Öğretmen Adaylarının Sorun Çözme 
Yaklaşımlarının İncelenmesi (Teacher Training 
Strategies) 

S. Selen 
YAZGUNOGLU 
Mehmet TAŞDEMİR 
Nihat ÇALIŞKAN 

Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme 
Yaklaşımları (Teacher Training Strategies) 

Erdil DURUKAN 
Ekrem ÖKSÜZ  

Spor Eğitimi Almış Üniversiteli Öğrencilerin 
Ergojenik Yardımcılar Konusundaki Bilgi Ve 
Yararlanma Düzeylerinin Araştırılması (Sports 
Education) 

YO-Salon 2 
 

Oturum Başkanı: 
Yrd. Doç. Dr. 
Kadriye Dilek 

AKPINAR 

Bengü Aksu ATAÇ  
Repercussions of Peace Education in Language 
Teaching Classrooms: An Overview (Peace 
Education) 

Mehmet DEMIREZEN
Assimilation as a Coarticulatıon Producer in Words 
and Pronunciation Problems For Turkish English 
Teachers (FLE)  

Hatice TOPAL 
Arif SARIÇOBAN 
Rabia HOŞ 

Professional Development Needs of EFL Teachers 
Workıng At Public Schools: What's Missing? 
(FLE) 

Paşa Tevfik CEPHE 
Tuğba Elif TOPRAK  

Aligning Language Tests To Common European 
Framework Of Reference For Languages: Some 
Practical Considerations (Assessment And 
Measurement) 

YO-Salon 3 
 

Oturum Başkanı: 
Doç. Dr. Muhlise 

COŞGUN 
ÖĞEYİK 

Özlem GÖKTAŞ 

Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme 
Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Tutumları 
(İnönü Ünıversıtesı Örneğı) (Measurement And 
Assessment) 

16:30 - 16:45 Break 

16:45-17:45 Concurrent Session 3 

Mehmet 
DEMIREZEN  

The Perception of Coarticulation in Phrases And 
Pronunciation Problems of Turkish English 
Teachers (FLE) 

Salon 1 
 

Oturum Başkanı: 
Doç. Dr. Cem 

BALÇIKANLI Anıl RAKICIOGLU 
SOYLEMEZ  

Self-Inıtıated Professional Development Activities of 
English Language Instructors (Teacher Training 
Strategies) 
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Meryem ALTAY  
Pre-Service English Teachers’ Perceptions of The 
Mentoring Experience (Teacher Training Strategies)

Burçak YILMAZ 
YAKISIK 

The Effect of Reflectıve Practice on ‘Field 
Experıence’ in Pre-Service Teacher Education 
(Teacher Training Strategies) 

Şebnem YALÇIN 
Pre-Service English Language Teachers’ Identity 
Development in Turkey (Teacher Training 
Strategies) 

Ilknur (PEKKANLI) 
SAVASKAN  

Readiness For Action Research: Are Teacher 
Candidates Ready To Become An Agent of Action 
Research? (Teacher Training Strategies) 

Salon 2 
 

Oturum Başkanı: 
Doç. Dr. Aysun 

YAVUZ Nermin BULUNUZ 
Esim GÜRSOY 
Mızrap BULUNUZ 
Şehnaz Baltacı 
GÖKTALAY 
Hatice Çağlar 
ÖZTEKE 
Umut Muharrem 
SALİHOĞLU 

Clıinical Supervision Model: Is It a Solution to 
Improve Teaching Practice? (Teacher Training 
Strategies) 

Özcan KIRMIZI 
Arif SARIÇOBAN  

Learner Attitudes Towards Distance Education: 
Revisiting Transactional Distance Theory (Higher 
Education Studies) 

Onur ERMAN 
Mimarlık Eğitiminde Temel Tasarım Dersinin Rolü 
Ve Bir Uygulama Çalışması (Higher Education 
Studies) 

Fatih KEZER 
Nidan OYMAN 

Senior Year Under-Graduate Students’ Views On 
Academic Member Training Program (Higher 
Education Studies) 

YO-Salon 1 
 

Oturum Başkanı: 
Doç. Dr. Mehmet 

KÜÇÜK 

Sadegül AKBABA 
ALTUN Emrah 
YILDIRIM  

İlkokul Müdürlerinin Karşılaştıkları Stres Kaynakları 
Ve Baş Etme Yöntemleri (Educational Adm. & 
Supervision) 

Pınar ANAPA 
SABAN  

Prospective Teachers’ Process of Construction of 
Knowledge of The Equivalence Relation And 
Equivalence Classs (Teacher Training Strategies) 

Filiz Uğur 
GÜNDOĞAN 
Murat ÖZMADEN 
Ekrem ÖKSÜZ 

Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor 
Yüksekokulunda Yürütülen Yabancı Dil Derslerine 
İlişkin Öğrenci Görüşlerinin 
Değerlendirilmesi (FLE) 

 
YO-Salon 2 

 
Oturum Başkanı: 
Yrd. Doç. Dr. Ece 

ZEHİR 
TOPKAYA 

Cevdet YILMAZ Pre-Service Teachers’ Perceptions of Medıa 
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Abdullah YÖRDEM Literacy (FLE) 

Cumali YAŞAR  Öğrenme Sitillerinin Belirlenmesı 

 
Nilgün YÜCEL  

 
Understandings of Independent Thinking (FLE) 

Çiğdem 
MAZLUMOĞLU 

Enhancıng Learners’ Attitudes Towards Speaking 
English Through Creative Drama (FLE) 

Mustafa TEKIN 
Salim RAZI 

Effect of Pre-Listening Relaxation And Self-
Affirmation Exercises On L2 Listening 
Comprehension Test Performance 

 
 

YO-Salon 3 
 

Oturum Başkanı: 
Doç. Dr. Kemal 
Sinan ÖZMEN 

 
Zübeyde Sinem 
GENÇ  

The Relevance Of L2 Research To L2 Teaching: 
Turkish EFL Teachers’ Perceptions (FLE) 
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2nd DAY – 01 June 2013 (SATURDAY) 

09:00-10:00 

Plenary speech 3 - Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK:  
Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK 
Marmara University 
President of Deans Council for Faculties of Education in Turkey 
"TÜRKİYE'DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRMENİN TARİHİ" 

10:00-10:15 Break: Tea or Coffe Break 

10:15-11:15 Concurrent Session 4 

James Howard 
KERNS 
Adem BAYAR  

Civil Rights and The Changing Admissions 
Policy at a Mid-West University: The Impact of 
Two Cases (Higher Education Studies) 

Yusuf CERİT 

Sınıf Öğretmenlerinin Proaktif Davranışları 
Sergileme Düzeylerinin Bazı Demografik 
Değişkenler Açısından İncelenmesi (Educational 
Adm. & Supervision) 

Elif Pınar COŞKUN 

Mehmet TAŞDEMİR  

The States of English Teachers’ Using Dyned 
Programme (Curriculum & Instruction) 

Salon 1 
 

Oturum Başkanı: 
Doç. Dr. Mehmet 

KÜÇÜK 

Mustafa FİDAN 

5. Basamak Bilişim Teknolojileri Dersi 
Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom 
Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi 
(Curriculum & Instruction) 

Hale Ülkü AYDIN  
Hedges in Dıscussion Sections of Recent (2010-
2012) Articles (FLE) 

Aybüke ARIK 
Use of Imrad Model in Journal Articale Abstracts 
(Teacher Training Strategies) 

Salon 2 
Oturum Başkanı: 
Prof. Dr. Mehmet 

DEMİREZEN 
Sertaç KESKİN  
Muhlise COŞGUN 
ÖGEYİK 

The Impact of Strategy Instruction On Learners’ 
Use of Speaking Strategies (FLE) 

Şehriban KOCA 
Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Çalgı 
Öğretimi Yeterlik Düzeyleri İle İlgili 
Görüşlerinin İncelenmesi (Fine Arts Educ.) 

YO-Salon 1 
 

Oturum Başkanı: 
Berna COŞKUN 

ONAN 

Figen GİRGİN 
Teknoloji Tasarım Dersinde Yaratıcı Düşüncenin 
Geliştirilmesinde Çağdaş Sanatın Yeri Ve 
Önemi (Fine Arts Educ.) 
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Hazan 
KURTASLAN  

Kayıtları Yapılan Türk Flüt Eserlerinden 
Yunus’un Mezarında, Fl-75 Ve Hyper Flute Adlı 
Eserlerin Tanıtılması (Fine Arts Educ.) 

Bahattin AYDINLI 
Engin Serdar DEMİR 

Çevre Eğitimi; Sürdürülebılır Çevre Üzerıne 
Nitel Bır Çalışma (Science Education) 

Betül TİMUR 
Şirin YILMAZ 
Serkan TİMUR 

Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Fatih 
Projesine Yönelik Görüşleri (Science Education) 

Emre EV ÇİMEN 
Kürşat YENİLMEZ 

Öğrencilerin Uzunluk Ölçmeye Dayalı Tahmin 
Yeteneğindeki Yetersizlikler Ve Olası Nedenleri 
(Science Education) 

YO-Salon 2 
 

Oturum Başkanı: 
Yrd. Doç. Dr. 

Serkan TİMUR 

Ayla ATA 
Kürşat YENİLMEZ 

Matematik Öğretmeni Adaylarının Olasılık 
Konusundaki Başarı Durumlarının İncelenmesi 
(Science Education) 

Sibel DEMİR 
Fatma ŞAHİN  

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik 
Uygulaması Deneyimlerine Bir Bakış (Science 
Education) 

Recep ŞAHİNGÖZ 
Muharrem KIRAK 
Murat ÇAVUŞ 

Fen Bilimlerinde Ve Eğitiminde Problemler Ve 
Çözüm Önerileri (Science Education) 

Esim GÜRSOY 
Feride AKIN  

Foreign Language Learning Anxiety in Turkish 
Primary School Children (FLE) 

YO-Salon 3 
 

Oturum Başkanı: 
Yrd. Doç. Dr. 

Bahar İŞİGÜZEL 

Betül ÇETİN 
Japon Edebiyatı Dersinin Japonca Öğretimine 
Katkısı (FLE) 

11:15-11:30 Break: Tea or Coffee Break 

11:30-12:30 Concurrent Session 5 

Serkan TİMUR 
Betül TİMUR 
Rukiye ALTAŞ 

İlkokul Öğrencilerinin Bilim İnsanı 
Algıları (Science Education) 

Emre EV ÇİMEN 
Öğrencilerde Matematiksel Güç Gelişimine "Nasıl 
Destek Olmalı, Nasıl Soru Sormalı?" (Science 
Education) 

Ayşegül DERMAN 
Öğretmen Adaylarının Bilim Kavramına Yönelik 
Metaforik Algıları (Science Education) 

Salon 1 
 

Oturum Başkanı: 
Yrd. Doç. Dr. 

Serkan TİMUR 
 

Uğur BÖYÜK 
Mustafa EROL 
Ayşe KOÇ 

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Formal 
Ve İnformal Fen Ve Teknoloji Öğrenimine 
Yönelik Tutumları: Yozgat Örneği (Science 
Education) 
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Mehmet KÜÇÜK  
RTE Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf 
Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Fen 
Laboratuvar İmajları (Science Education) 

Ramazan KARATAY 
Fatih DOĞAN 
Çavuş ŞAHİN 

Fen Bilgisi Ve Sınıf Öğretmenliği Öğretmen 
Adaylarının Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik 
Tutumlarının Belirlenmesi (Science Education) 

 
Salon 2 

 
Oturum Başkanı: 
Prof. Dr. Recep 
ŞAHİNGÖZ 

 
Sibel DEMİR 
Fatma ŞAHİN 

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının, Hazırlamış 
Oldukları Bilimsel Oyuncakların Bilimsel 
Yaratıcılık Açısından Değerlendirilmesi (Science 
Education) 

Kaya YILDIZ 
Nuri AKGÜN 
Yusuf CERİT 
Sevilay YILDIZ 
Tuncay ÖZDEMİR 

Öğretmenlerin Örgütsel Adalet İle Örgütsel 
Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki 
(Educational Adm. & Supervision) 

James Howard 
KERNS 
Adem BAYAR 
 

The Experiences of Senior Medical Students in 
The Outpatient Clinical Settıng (Higher 
Education Studies) 

Hatice 
MUMYAKMAZ 

Öğretmenlerin Vatanseverlik Algıları Üzerine Bir 
Değerlendirme (Values Education) 

 
 

 
YO-Salon 1 

 
Oturum Başkanı: 

Doç. Dr. Yusuf 
CERİT 

 

Mustafa FİDAN 
Murat DEBBAĞ 
Barış ÇUKURBAŞI 

İlkokul ve Ortaokullarda Kullanılan Elektronik 
Oylama Sistemi (Elektroy) Hakkında Öğretmen 
Görüşleri: Bolu İli Örneği (Educational 
Technology & Distance Education) 

Mustafa ARSLAN  
Aday Öğretmenlerin Adaylık Sürecini 
Değerlendirilmesi (Educational Adm. & 
Supervision) 

Sadegül AKBABA 
ALTUN Özgür Erdur 
BAKER 
Şener 
BÜYÜKÖZTÜRK 
Mehtap ÇAKAN 

Eğitim Bilimleri Programlarının 
Değerlendirilmesi: Küreselleşme Sürecinde 
Yerel Gereksinimler (Educational Adm. & 
Supervision) 

Özkan KIRMIZI  
Investigating Self-Regulated Learning Habits of 
Distance Education Students (Educ. Tech. & Dist. 
Educ.) 

YO-Salon 2 
 

Oturum Başkanı: 
Doç. Dr. Mehmet 

Ali SALAHLI 

Kadir HALTAŞ 
Ekrem Eşref KILINÇ 
Harun Reşit YAZAR 

Increasing Effectiveness of Education Via 
Distance Learning (Educational Techn & 
Distance Ed.) 
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Erol BULUT 
Aylin BEYOĞLU 

Batı Resim Sanatındaki Dış Mekan Resmi 
Örneklerinin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin 
Görsel Sanatlar Eğitiminde Görsel Algı 
Düzeylerine Etkileri (Fine-Arts Educ.) 

Hazan KURTASLAN 
Şehriban KOCA  

Müzik Öğretmeni Adaylarının Çalgı Eğitimine 
Yönelik Repertuar Kazanım Durumlarının 
İncelenmesi (Fine-Arts Educ.) 

 
YO-Salon 3 

 
Oturum Başkanı: 
Berna COŞKUN 

ONAN 
 

Damla BULUT  
Ortaokul 5. Sınıf Müzik Dersi Öğretmen Kılavuz 
Kitabının Konu-Öğrenme Alanı-Kazanım-İçerik 
İlişkisi (Fine Arts Educ.) 

12:30 - 13:30  Lunch 

13:30 - 14:30  

Plenary speech 4- Prof. Dr. Alejandro J. GALLARD M.:  
Prof. Dr. Alejandro J. GALLARD M.  
Professor and Goizueta Distinguished Chair, Goergia Southern 
University 
"GOING BEYOND DE JURE AND INVOKING A DE FACTO 
SPIRIT" 

14:30- 14:45 Break: Tea or Coffee Break 

14:45-15:45 Concurrent Session 6 

Mustafa ARSLAN 

Dershanesiz Bir Sistemde Ortaya Çıkabilecek 
Serbest Zamanı Değerlendirme Sorununun 
Eğitim Planlaması Bağlamında 
Değerlendirilmesi (Educational Adm. & 
Supervision) 

Sadegül AKBABA 
ALTUN 
Olcay EKİNCİ 

Terörün Eğitim-Öğretim Üzerine Etkileri 
(Educational Adm. & Supervision) 

Elçin ÜNAL ÖNEY  
Onur TOPOĞLU 

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin 
Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Fine Arts 
Education) 

 
Salon 1 

 
Oturum Başkanı: 

 
Doç. Dr. Yusuf 

CERİT 

Naime ELCAN  
Adem BAYAR 

The Impact of The Overseas Field Experiences 
On Teachers (Cross-Cultural Educ.) 

Özkan KIRMIZI  
Comparıng Self-Regulated Learning Habits of 
Regular Students And Distance Education 
Students (Curriculum & Instruction) 

 
Salon 2 

 
Oturum Başkanı: 

Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet 

Dinçay KÖKSAL 
İlke Evin GENCEL 

Critical Evaluation of "The Englısh Course" 
Programmes Designed For Elementary And 
Secondary Schools (Curriculum & Instruction) 
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TAŞDEMİR 
 

Mehmet KÜÇÜK 

RTE Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim 
Elemanlarının Eğitimle İlgili Felsefi 
Tercihlerinin İncelenmesi (Higher Education 
Studies) 

Kadir HALTAŞ 
Murat LÜY 
Necaattin BARIŞÇI 

Using Fuzzy Logic For Measuring of Exam 
Level (Educational Technology & Distance 
Education) 

Cumali YAŞAR 
Mehmet SALAHLI  

Öğrenme Nesnelerının Sıstematığınde Yapay 
Zeka Yöntemıyle Sıralanması (Educational Techn 
& Distance Ed.) 

Tuba SAYGILI 
Rauf YILDIZ 
Muzaffer ÖZDEMİR 

Moodle E-Öğrenme Aktiviteleri Yardımı İle 
Öğrenme Tercihlerini Ortaya Çıkarabilme 
Kabiliyetlerine Göre Bazı Öğrenme Stili 
Modellerinin Karşılaştırılması (Educational 
Technology & Distance Ed.) 

YO-Salon 1 
 

Oturum Başkanı: 
Prof. Dr. Rauf 

YILDIZ 

Emine Zehra TURAN 
Ali MEYDAN 

İnternetin Amaç Dışı Kullanımının İncelenmesi 
(Belçika Ahlak Dersleri Örneğinde) (Educational 
Technology & Distance Ed.) 

Burcu Basak 
COŞKUN 

Üç Farklı Kelime Öğrenme Stratejisiiın, Selçuk 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’ndaki 
Öğrencilerin Kelime Öğrenmeleri Üzerındeki 
Etkisi (FLE) 

Güneş SALI 
Mümtaz Levent 
AKKOL 
Vuslat OĞUZ 

Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Müzik 
Etkinliklerinde Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar 
(Early Childhod Education) 

Mehmet DEMİR 
Uğur 
BAŞBOĞAOĞLU  

The Evaluation of Teachers’ Vıews Relating To 
Application of Free Actıivities Course At First 
Grade Of Primary Education (Early Childhod 
Education) 

YO-Salon 2 
 

Oturum Başkanı: 
Yrd. Doç. Dr. 

Esim GÜRSOY 

Ebru ATAK DAMAR 
Esim GÜRSOY 
Şule Ç. KORKMAZ 

‘Younger The Better’: Teacher Trainers’ Views 
About Teaching English To Young Learners 
(Early Childhod Education) 

 
Mustafa Aydın 
BAŞAR 
Arzu BAYINDIR  

İlkokula 6 Yaşında Başlayan Çocukların Okula 
Uyumlarına İlişkin Veli Görüşleri (Early 
Childhood Education) 

Lale OKYAY 6 Yaş Grubu Çocukların Aile Çizimlerinde 
Kişilerarası İlişkiler (Early Childhod Education) 

YO-Salon 3 
 

Oturum Başkanı: 
Yrd. Doç. Dr. 
Aysel ESEN Emre EV ÇİMEN Kısa Hikayeler Yolu İle Matematik Öğretimi: 

Uzamsal İlişkiler Ve Öğretimi Örneği (Early 
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Childhod Education) 

Kasim 
TATLILIOĞLU 
Gökhan KORKMAZ 

İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarını 
Olumsuz Etkiyen Nedenlerin Belirlenmesine 
Yönelik Bir Araştırma (Early Childhod 
Education) 

ÇOBAN 

Gülbeste DURGUN  
Prospective Elt Teachers’ Ideas About Culture in 
Language Teaching (FLE) 

15:45-16:00 Break 

16:00-17:00 Concurrent Session 7 

Berna COŞKUN 
ONAN  

Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Adaylarının 
Öğretimde Yansıtıcılığa İlişkin Görüşleri (Fine 
Arts Education) 

Reyhan DEMİR 
BAĞATIR  

Günümüz Yetişkinleştirilmiş Çocuklarında 
Öğrenilmış Kurgulanım Bağlamında Şiddet 
Eğilimlerı (Education on Prevention of Violence 
Against Women &Children) 

Salon 1 
 

Oturum Başkanı: 
 

Prof. Dr. Sadegül 
AKBABA 
ALTUN Sadegül Akbaba 

ALTUN 
Hülya BAYRAM 
ALTIPARMAK 

Öğretmenlerin Kadın Yöneticiye Karşı Görüşleri 
(Education On Prevention Of Violence Against 
Women &Children) 

Emre EV ÇİMEN Matematiksel Güç Gelişimi İçin Oluşturulan 
Öğrenme Ortamının Gözlem Yoluyla 
Değerlendirilmesi (Science Education) 

Ayla ATA 
Küşat YENİLMEZ  

Matematik Öğretmeni Adaylarının Temel 
Olasılık Terimlerine İlişkin Kavramsal 
Bilgilerinin İncelenmesi (Science Education) 

Serkan TİMUR 
Betül TİMUR 
Şirin YILMAZ 
Evin UZMAN 
Züleyha YİĞİT 

Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik 
Tutumlarının İncelenmesı (Science Education) 

 
Salon 2 

 
Oturum Başkanı: 
Prof. Dr. Recep 
ŞAHİNGÖZ 

Mustafa Aydın 
BAŞAR 
Refik Galip 
ERYILMAZ 

Öğretmenlik Uygulaması Dersine Devam Eden 
Öğrencilerin Dersini İzledikleri Öğretmenlerin 
Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri (Teacher 
Training Strategies) 

 
YO-Salon 1 

 
Oturum Başkanı: 

Adem BAYAR 
Youssif Zaghwani 
OMAR 
James H. KERNS 

Teaching Pedagogical Grammar in Writing 
Context To Enrich English As A Second 
Language (ESL) Students’ Academic Writing 
(FLE) 
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Devrim HÖL 
Ali ERARSLAN 

Attitudes of EFL Learners Towards An Online 
Course and Its Effects On Academic Achievement 
(FLE) 

Sevtap GÜNAY 
KÖPRÜLÜ 

Dublajda Senkron Kaynaklı Çeviri Sorunları 
(FLE) 

Doç. Dr. Paşa 
Tevfik CEPHE 

Derya OĞUZ  Tıp Metinleri Çeviri Sorunları (FLE) 

Mehmet Sağlam 

4+4+4 In The Narratives of The Teachers Who 
Teach First Grade Students In Turkey: Yozgat 
City As An Example (4+4+4 Teaching 
&Learning Policy) 

Barış Çetin  
Determination of Technology Teachers 'Attitudes 
(Educational Techn & Distance Ed.) 

Rauf YILDIZ 
Muzaffer ÖZDEMİR 
Cumali YAŞAR 

Meb'da Uzaktan Öğretım Içın Hazırlanan 
Materyallerın Teknık Açıdan Incelenmesı 
(Educational Technology & Distance Ed.) 

 
YO-Salon 2 

Oturum Başkanı: 
 

Doç. Dr. Çavuş 
ŞAHİN 

 

Ebru ALTIN  

An Investigation into Computer Based Programs’ 
Effectiveness in English Language Teaching: 
Students’ Reluctance To Use These Programs 
(Educational Technology And Distance 
Education) 

Mehzudil Tuğba 
Yıldız EKİN 
Ebru ATAK DAMAR 

Violation or Competence: Pragmatic Awareness 
of EFL Teacher Trainees (Teacher Training 
Strategies) 

Nermin BULUNUZ 
Mızrap BULUNUZ 
Şehnaz BALTACI-
GÖKTALAY 
Esim GÜRSOY 

İyi Öğretmenlik Uygulamaları Klinik 
Danışmanlık Modeli: Eğitim Ve Uygulama 
Semineri Öncesi Ve Sonrası Beklentilerin 
İncelenmesı (Teacher Training Strategies) 

YO-Salon 3 
 

Oturum Başkanı: 
Yrd. Doç. Dr. 

Abdullah ERTAŞ 

Çiğdem GÜNEŞ A Diachronıc Study On Cars Model (FLE) 
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3rd DAY – 02 June 2013 (SUNDAY) 

09:00-10:00 

Plenary speech 5 - Dr. David THOMPSON:  
Dr. David THOMPSON 
Senior Lecturer and Research Fellow 
School for Education Futures 
University of Wolverhampton 
"Education in the Age of Austerity:  
Drawing on mixed methods of research to support 
debates on education and social justice." 

10:00-10:15 Break: Tea or Coffe Break 

10:15-11:15 Concurrent Session 8 

Tugay TUTKUN 
Salih Zeki GENÇ  

Öğretmen Adaylarının 
Vatandaşlık Algıları 
(Democracy Educ.) 

HÜLYA AŞKIN 
BALCI 
Halit ÜRÜNDÜ 

İsim Tümcelerinde Nesnenin 
Yeri Ve Türkçe Ders 
Kitaplarındaki 
Aktarılışı (Teach. Turkish As A 
Foreign Lang.) 

Salon 1 
 

Oturum Başkanı: 
Doç. Dr. 

Salih Zeki GENÇ 

Fatma YAMAN 

İlkokul Ve Ortaokul 
Kademelerinde Görev Yapan 
Farklı Branşlardaki 
Öğretmenlerin 4+4+4 Eğitim 
Sistemine Bakışları (4+4+4 
Teaching &Learning Policy) 

Kadim ÖZTÜRK 

Teaching Meaning Through 
Poetry in The Classroom: The 
Case of Global (Educational 
Administration And 
Supervision) 

Esin YAĞMUR 
ŞAHİN 
Fatih KANA 
Hatice ZORLU 
KANA 

Türkçe Öğretmeni Adaylarının 
Türkçeyi Doğru, Güzel Ve Etkili 
Kullanma Becerisiyle İlgili 
Görüşleri (The 4+4+4 Teach & 
Learn. Policy) 

 
Salon 2 

 
Oturum Başkanı: 

Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN 
 

Eyüp ÇELİK 

Ergenler İçin Sigaraya Özgü 
Dengeleyici Sağlık İnançları 
Ölçeği’nin Türkçe Formunun 
Geçerlik Ve 
Güvenirliği (Assesment and 
Measurement) 
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İsmail SEÇER  

Okul Red Ölçeğının Türk 
Kültürüne Uyarlanması: 
Güvenırlık Ve Geçerlık 
Çalışması (Assesment and 
Measurement) 

Mızrap BULUNUZ 
Özgül KÖYLÜ 
Tünay ÇİFTÇİ 
Sibel MERİÇ 
Kübra S. ÖZEKEN 

Oyun-Yoluyla Fen Öğretimi Ve 
Bütünleştirilmiş Eğitim Modeli 
Uygulamalarının Okulöncesı 
Çocukların Fen-Doğa Ile İlgili 
Kavram Gelişimlerine Etkisinin 
İncelenmesı (Early Childhood 
Educ.) 

Mustafa AKSAR  

Turkısh And Foreıgn Students’ 
Reactıon To Complıment 
Responses (Cross-Cultural 
Educ.) 

 
 

YO-Salon 1 
Oturum Başkanı: 

Yrd. Doç. Dr. Aysel Esen ÇOBAN 
 
 
 

Aysel Esen ÇOBAN
Neslihan GÜNEY 
KAHRAMAN 
Sadegül AKBABA 
ALTUN        

Ergenlerin Psikososyal 
Gelişimine Yönelik Okul 
Psikolojik Danışmanların 
Görüşleri: Odak Grup Çalışması 
(Early Childhood Education) 

Aslı Özlem 
TARAKCIOĞLU  

The Effect of Gender in the 
Improvement of Intercultural 
Abilities: Erasmus Case in 
Turkey (Cross-cultural 
Education) 

Adnan YAVUZ 
Correlation Between The 
Learner Strategy Use And 
Confıdence (FLE) 

YO-Salon 2 
 

Oturum Başkanı: 
Yrd. Doç. Dr. Kadriye Dilek AKPINAR

Ayfer Su BERGİL 
An Example of Corpus Based 
Study For Semantic Difficulties 
of Learning English (FLE) 

Hüseyin ÖZ 
Metacognitive Awareness of 
Pre-Service English Teachers 
(FLE) 

Özge Dişli  
The Implementation of Online 
Essay Writing Centre (FLE) 

Tahsin AKTAŞ 
Bahar İŞİGÜZEL 

Yabancı Dil Öğretiminde 
Yapılandırmacı Kuram (FLE) 

 
YO-Salon 3 

 
Oturum Başkanı: 

Doç. Dr. Muhlise COŞKUN ÖĞEYİK 

Recep BİLİCAN 
English for Tourism: Learners’ 
Perceptions (FLE) 
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11:15 - 11:30  Break: Break 

11:30-12:30 Concurrent session 9 

Gonca EKŞİ 
Easy ICT For ELT: Discovering 
Webquests (FLE) 

Filiz METE 

Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretiminde Öğretmenlerin 
Yeterliliklere İlişkin 
Özdeğerlendirme Sonuçları 
(FLE) 

 
Salon 1 

 
Oturum Başkanı: 

Doç. Dr. Muhlise COŞKUN ÖĞEYİK 

Handan ÇELİK 
Writing in ESP Context: Needs 
and Expectations (FLE) 

Serdar DERMAN 

Yabancılara Türkçe 
Öğretiminde Kavrama Güçlüğü 
Yaşanan Dil Bilgisi Konuları 
Üzerine Bir İnceleme (FLE) 

Kadriye Dilek 
AKPINAR 

Exploring Intercultural 
Competence in Teacher 
Education: The Effect of Study 
Visits (Cross-Cultural Education)

 
Salon 2 

Oturum Başkanı: 
Doç. Dr. Cem BALÇIKANLI 

Hayrettin 
PARLAKYILDIZ 

Yabancılara Türkçe Öğretiminde 
Atasözü Ve Deyimleri Kullanımı 
Üzerine Bir İnceleme (Güneş / 
Türkçe Öğrenıyoruz 1,2,3,4 
Örneğı-Tıka) (Teach. Turkish As 
A Foreign Lang.) 

Dilek 
GENÇTANIRIM 
Hayriye 
TORUNOĞLU 
Mustafa 
KÖROĞLU 
Gaye TOKER  

Olumsuz Öğretmen 
Davranışlarının Çok Boyutlu 
İncelenmesi (Guid.& Psy. 
Couns.) 

Yusuf CERİT 
Kaya YILDIZ 
Nuri AKGÜN 
Tuncay ÖZDEMİR  

Sınıf Öğretmenlerinin Proaktif 
Davranışları İle Örgütsel 
Toplulukçuluk Ve Bireyselcilik 
(Educational Adm. & 
Supervision) 

YO-Salon 1 
 

Oturum Başkanı: 
Doç. Dr. Salih Zeki GENÇ 

Salih Zeki GENÇ 
Tugay TUTKUN 

Neden Değerler Eğitimi? 
(Democracy Education) 
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Fatih KANA 
Abdullah ŞAHİN 
Ömer KOÇER 

Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğrenen Öğrencilerin İhtiyaç 
Algıları (Teach. Turkish As A 
Foreign Lang.) 

Cemal YILDIZ 

Almanya’da Yaşayan Türk 
Velilerin Türkçe Derslerine 
Yönelik Görüşleri (Teach. 
Turkish As A Foreign Lang.) 

YO-Salon 2 
 

Oturum Başkanı: 
Prof. Dr. Cemal YILDIZ 

Hülya Aşkın BALCI
Halit ÜRÜNDÜ  

Joseph Roth’un “Dıe Legende 
Vom Heiligen Trinker” Adlı Kısa 
Hikâyesindeki Deyimler Üzerine 
Bir İnceleme (Teach. Turkish As 
A Foreign Lang.) 

Eyüp ÇELİK 

Ergenlik Dönemindeki 
Öğrencilerin Sosyal Görünüş 
Kaygısı Düzeylerinin Biliş Üstü 
Farkındalık Düzeyleri 
Açısından İncelenmesi 
(Guidance & Psych. Couns.) 

İsmail SEÇER  

Psikolojik Dayanıklılık Ve 
Yaşam Doyumu Arasındaki 
İlişkide Psikolojik 
Uyumsuzluğun Aracılık Rolünün 
İncelenmesi (Guid. And Psych. 
Couns.) 

YO-Salon 3 
Oturum Başkanı: 

Doç. Dr. Çavuş ŞAHİN 

Pınar KARAMAN 
Çavuş ŞAHİN 
Haydar DURUKAN

Üstbilişin Öğrenme, Öğretme Ve 
Ölçme Ve Değerlendirme 
Açısından İncelenmesi (Assesm. 
& Measurem.) 

12:30 - 13:30  Lunch 

13:30 - 14:30  

Plenary speech 6 - Prof. Dr. Abdurrahman 
GÜZEL:  
Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL 
Başkent University, Faculty of Education Head of 
Turkish Language Teaching Department 
Member of Executive Board of Yunus Emre 
Institute 
"Türk Çocuklarının İki Dillilikten Doğan 
Problemleri 
ve Çözüm Önerileri: Almanya Örneği" 

14:30- 14:45 Break: Tea or Coffee Break 
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14:45-15:45 Concurrent Session 10 

Nidan OYMAN 
Fatih KEZER  

A Critical Discourse Analysis in 
The Context of Social Justice in 
Education: The Movie “Taare 
Zameen Par” (Social Sciences 
Educ.) 

Fikret TUNA 

The Impacts of Active Learning 
Methods on Students’ Academic 
Achievement in Geograpy 
Education (Social Sciences 
Educ.) 

Nilgün 
BAKKALOĞLU 

Sınıf Kurallarını Kazandırmada 
Dramanın İlköğretim 
Öğrencilerinin İstendik 
Davranışları Kazanma 
Düzeylerine ve Davranışların 
Kalıcılığına Etkisi (Social 
Sciences Educ.) 

Salon 1 
 

Oturum Başkanı: 
Nilgün BAKKALOĞLU 

 

Metin ELKATMIŞ 
Serkan ÇELİK 
Veli TOPTAŞ  

Sınıf Öğretmeni Adaylarının 
Etkileşimli Tahta Kullanımlarına 
İlişkin Tutumları (Educ. Tech. & 
Dist. Educ.) 

Hikmet YAZICI 
Fatma ALTUN 

Akademisyenlerin Kaygı 
Duyarlılığı Düzeyleri Ile Bazı 
Mesleki Ve Demografik 
Değişkenler Arasındakı İlışkiler 
(Guid. And Psych. Couns.) 

 
İsmail SEÇER 
Muhammet ÇİFTÇİ 
Ragıp ÜMİT 
YALÇIN  

 
Fiziksel Görünüş 
Mükemmeliyetçilik Ölçeğinin 
Türk Kültürüne Uyarlanması: 
Güvenirlik Ve Geçerlik 
Çalışması (Assessment & 
Evaluation) 

Salon 2 
Oturum Başkanı: 

Doç. Dr. Salih Zeki GENÇ 

Eyüp ÇELİK 

Ergenler İçin Sigarayı Bırakma 
Değişim Süreçleri Ölçeği’nin 
Türkçe Formunun Geçerlik Ve 
Güvenirliği (Assessment & 
Evaluation) 
 

 
Yunus Emre A Study On Politeness Levels 
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AKBANA 
Gülten KOŞAR 

of Turkish University Prep 
Class Students in L2 
Englısh (FLE) 

Filiz ÜTKİNER  
Amotivational Factos In EFL 
Classrooms (FLE)  

YO-Salon 1 
Oturum Başkanı: 

 
Yrd. Doç. Dr. Gonca 

EKŞİ 
 Sabriye ŞENER 

Nalan 
BAYRAKTAR 
BALKIR  

The Relationship Between The 
Use of Communication Strategies 
And Oral Performance of ELT 
Students: Çanakkale Onsekiz 
Mart Univerity Case (FLE) 

Nurten KIMTER 
Üniversiteli Öğrencilerde 
Dindarlığı Etkileyen Bazı 
Faktörler (Religious Educ.) 

Bülent ŞENAY 

Interreligious Learning and 
Citizenship Education in 
Multıcultural Society (Religious 
Educ.) 

 
YO-Salon 2 

Oturum Başkanı: 
Yrd. Doç. Dr. Nurten KIMTER 

İbrahim 
AŞLAMACI  

2010 İlk Ve Ortaöğretım Din 
Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 
Öğretım Programlarının 
Çoğulculuk Açısından 
Değerlendirilmesı (Religious 
Educ.) 

Yüksel 
GÖĞEBAKAN  

Okul Dışı Öğrenme Mekanları 
Olarak Müzelerin Eğitim 
Sistemimiz İçerisindeki Yeri 
(Fine Arts Educ.) 

Emrah ATAY 
Gizem SAYGILI 
Mesut HEKİM 
Hakan HEKİM 
Havva Sümeyra 
PEKTAŞ  

To Examine of Relationship 
Between Academic 
Achievements With Problem 
Solving Skills of Middle School 
Students Making Sport And 
Don’t Make (Sports Educ.) 

YO-Salon 3 
 

Oturum Başkanı: 
Yrd. Doç. Dr. Damla BULUT 

Serhan KÖSE 

Using Physical Activities and 
Background Music in An 
Enrıiched Classroom in Teachıng 
English (FLE) 

15:45-16:00 Break 

16:00-17:00 Concurrent Session 11 
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Mümtaz Levent 
AKKOL  

Müzik Öğretmenliğine Alan 
Değişikliği Yapan Sınıf 
Öğretmenlerinin Durum 
Değerlendirmesi (Fine Arts 
Educ.) 

Evrim SIRMALI 
ŞİRİN 
Güllü YAKAR 

Farklı Disiplinlerden Gelen 
Öğrencilerin, “Desen” Ve 
“Grafik Desen” Eğitiminde 
Karşılaştıkları Zorluklar: Uludağ 
Ve Kastamonu Üniversitesi 
Modelleri (Fine Arts Educ.) 

 
 

Salon 1 
Oturum Başkanı: 

Yrd. Doç. Dr. Elçin Ünal ONEY 
 
 
 
 

Abdurrahman 
ŞAHİN 
Mehtap 
TAŞDEMİR 

İlköğretim Müzik 
Öğretmenlerinin Müzik 
Öğretimine İlişkin Deneyimleri 
Üzerine Nitel Bir Araştırma (Fine 
Arts Educ.) 

Fatma ÖNEN 
Sibel DEMİR 
Fatma ŞAHİN 

Fen Bilgisi Öğretmen 
Adaylarının Obezite Ve 
Obezitenin Oluşumuna İlişkin 
Görüşleri (Science Education) 

Emre EV ÇİMEN 

Matematik Öğretmen 
Adaylarının "Problem Çözme" 
Temalı Poster Oluşturma 
Çalışmaları (Science Education)

Salon 2 
 

Oturum Başkanı: 
Yrd. Doç. Dr. Serkan TİMUR 

Mesut TABUK 
Türkiye Ve Yunanistan Eğitim 
Sistemlerinin Karşılaştırılması 
(Science Education) 

Esma ESGİN 
GÜNDER 

Lisansüstü Eğitime Yönelik 
Yaklaşımlar: Beklenti Ve 
Sorunlar (Higher Education 
Studies) 

Hilmi SÜNGÜ 

Eğitim Yönetiminde Yerelleşme: 
Macaristan Ve Türkiye 
Örneklerine İlişkin Bir 
Değerlendirme (Educational 
Adm. & Supervision) 

YO-Salon 1 
 

Oturum Başkanı: 
Doç. Dr. Mehmet KÜÇÜK 

Ahmet ÜSTÜN 
Kübra RENDA 
Gökçe ÇOKAMAY 

Üniversite Öğrencilerinin Kişisel 
Ve Sosyal Uyum Algılarının Bazı 
Değişkenler Açısından 
İncelenmesi (Guid. And Psych. 
Couns.) 

YO-Salon 2 
 İzzet YÜCETOKER Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

Öğrencilerinin Sanat 
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Okuryazarlığı Düzeyleri (Fine 
Arts Educ.) 

Nergis ÇANAK  
Güzel Sanatlar Eğitimi Veren 
Meslek Yüksek Okullarının 
Sorunları (Fine Arts Educ.) Oturum Başkanı: 

Yrd. Doç. Dr. Damla BULUT 

Duygu EREN 
Neşe ÇULLU 
Eda ÖZGÜL  

Lisans Düzeyinde Turizm 
Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim 
Memnuniyetlerinin Belirlenmesi: 
Nevşehir Üniversitesi Örneği 
(Tourism Educ.) 

İsmail SEÇER 

Obsesif Kompulsif Bozukluk 
Ölçeğı Çocuk Formunun Türk 
Kültürüne Uyarlanması, 
Güvenirlik Ve Geçerlik 
Çalışması (Assesment & 
Measurement) 

Birsen EKİNCİ 
Cem GÜZEL 

Eğitimcilerin Düşünme Stilleri ve 
Problem Çözme Becerileri 
Arasındaki İlişkilerin 
İncelenmesi (Guidance & 
Psychological Counselling) 

YO-Salon 3 
 

Oturum Başkanı: 
Doç. Dr. Çavuş ŞAHİN 

Esin YAĞMUR 
ŞAHİN 
Fatih KANA 
Yahya TAŞKAYA  

Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretiminde Kullanılan “Lale 
Türkçe  
Öğretim Seti”nin Görsellik 
Bağlamında İncelenmesi (Teach. 
Turkish As A Foreign Lang.) 
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KEYNOTE SPEAKERS 
 

Using educational research to expand literate citizenry and improve social life 

Kenneth Tobin is Presidential Professor of Urban Education at the Graduate Center of the 
City University of New York. 

I will present an approach to educational research that is participatory, reflexive, interpretive, 
and event oriented. I will focus on human conduct and emotions in schools and teacher education 
with specifics drawn from ongoing research in urban contexts. The goals of our approach to 
research include production and explication of theory while changing and reproducing practices 
that are germane to resolving pervasive problems associated with health, nutrition, and 
sustainability. I will address contexts in which teachers and students contend with pressures to 
succeed at even higher levels and macro structures such as economic downturns, unemployment, 
violent crime, and heightened tensions surrounding social categories such as race and religion. I 
will address issues such as individuals and collectives becoming increasingly aware of their 
emotions and emotional styles and, when and as necessary, controlling them and associated forms 
of conduct and interactions with others. Also I will examine ways to effectively collaborate to learn 
from and support others who are different without seeking to coerce, assimilate, and grow a 
uniform mainstream. 

Using educational research to expand literate citizenry and improve social life 

Alejandro J. Gallard M. PhD Professor and Goizueta Distinguished Chair, Georgia Southern 
University, USA 

I will present an approach to educational research that is participatory, reflexive, interpretive, 
and event oriented. I will focus on human conduct and emotions in schools and teacher education 
with specifics drawn from ongoing research in urban contexts. The goals of our approach to 
research include production and explication of theory while changing and reproducing practices 
that are germane to resolving pervasive problems associated with health, nutrition, and 
sustainability. I will address contexts in which teachers and students contend with pressures to 
succeed at even higher levels and macro structures such as economic downturns, unemployment, 
violent crime, and heightened tensions surrounding social categories such as race and religion. I 
will address issues such as individuals and collectives becoming increasingly aware of their 
emotions and emotional styles and, when and as necessary, controlling them and associated forms 
of conduct and interactions with others. Also I will examine ways to effectively collaborate to learn 
from and support others who are different without seeking to coerce, assimilate, and grow a 
uniform mainstream. 

“I will talk about how de jure educational policies, which are often legal guidelines that 
mandate minimum levels of compliance, unfortunately become translated to mean the normative 
way to implement educational practice. Hence, going above and beyond the call of duty to educate 
students through culturally meaningful STEM practices while respecting, affirming, and utilizing 
decolonizing ways of viewing science and math is not viewed as standard. Thus, it is imperative 
that STEM educators who work with learners demand that de jure education guidelines translated 
as de facto educational practices are not enough. On the contrary, pedagogical de jure and 
pedagogical de facto ways of teaching and learning should always consist of a counterhegemonic 
normative.” 
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ASSESSMENT AND MEASUREMENT 

Fiziksel Görünüş Mükemmeliyetçilik Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: 
Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması 

 
İsmail Seçer  

Atatürk Üniversitesi 
Muhammet Çiftçi  

Ragıp Ümit Yalçın  
 

 Bu araştırmanın amacı Yang ve Stoeber (2012) tarafından geliştirilen Fiziksel Görünüş 
Mükemmeliyetçilik Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanarak ölçeğin psikometrik özelliklerinin 
incelenmesidir.   

Bu araştırma bir ölçek uyarlama uyarlama çalışması olduğu için uyarlama işleminin her bir 
aşamasında farklı çalışma grupları oluşturulmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya koymak 
amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizinde (AFA) 105 kız ve 120 erkek olmak üzere toplam 225 
kişiden oluşan bir çalışma grubu üzerinde çalışılmış, doğrulayıcı faktör analizinde 120 kız ve 133 
erkek olmak üzere 253 kişiden oluşan bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Eş değer ölçekler 
geçerliliği için ise 105’i kız ve 92’si erkek olmak üzere 197 kişiden oluşan çalışma grubu 
oluşturulmuştur. Güvenirlik çalışmalarında ise iç tutarlılık ve iki yarı güvenirliği çalışmasında 
130’u kız ve 155’i erkek olmak üzere toplam 285 öğrenciden oluşan bir çalışma grubu 
oluşturulmuştur. Veri analizleri SPSS. 20.00 paket programı ve Lisrel 8.80 aracılığıyla analiz 
edilmiştir. 

Açımlayıcı faktör analizi soiki alt boyuttan oluşan ve toplam varyansın % 62.351'ini 
açıklayan bir yapı elde edilmiştir. Bu yapının model uyumu doğrulayıcı faktör analizi ile test 
edilmiş ve model uyumunun iyi düzeyde olduğu bulunmuştur. (X2=86.73, sd=49, p=.00, X2 
/sd=1.77). Uyum indeksi değerleri ise RMSEA=.054, RMR= .051, NFI=.96, CFI=.98, IFI=.98, 
RFI=.94, AGFI=.90, GFI=.94 olarak bulunmuştur. ölçeğin güvenirlik düzeyini belirlemek için 
yapılan analizler sonucunda iç tutarlılık katsayısının a=.79 ve test tekrar test güvenirliğinin a=.83 
olduğu bulunmuştur.Tartışma: Elde edilen araştırma bulguları doğrultusunda Fiziksel Görünüş 
Mükemmeliyetçilik Ölçeğinin Türk kültüründe kullanılabilecek geçerliliği ve güvenirliği olan bir 
ölçme aracı olduğu söylenebilir. 

  

Ergenler İçin Sigaraya Özgü Dengeleyici Sağlık İnançları Ölçeği’nin Türkçe 
Formunun Geçerlik ve Güvenirliği 

Eyüp Çelik  

Radtke ve diğerleri (2011) tarafından geliştirilen ergenler için sigaraya özgü Dengeleyici 
Sağlık İnançları Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamak, geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. 
YöntemAraştırma 317 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Ergenlik dönemindeki öğrencilerden toplanan 
verilerle ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Ölçeğin geçerliğini incelemek için 
doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için ise Cronbach Alpha 
formülü kullanılmıştır. Ayrıca madde analizi için testin toplam puanlarına göre oluşturulan alt %27 
ve üst %27’lik grupların karşılaştırılmasına ilişkin t-testi yapılmış ve düzeltilmiş madde-toplam 
korelasyonu sonuçlarına bakılmıştır. 

Bulgular ve Sonuç Ölçeğin geçerliğini belirlemek için yapılan doğrulayıcı faktör analizi 
sonucu ölçeğin orijinal yapısına uygun 3 faktörlü bir yapıya sahip olduğu bulunmuştur. Birinci 
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düzey doğrulayıcı faktör analizinde Ki-karenin (x²=112,94 sd=32, p=0.0000) anlamlı, uyum 
indekslerinin ise RMSEA=.08, GFI=98, CFI=.97, IFI=.97, NFI=.95, AGFI= .97, RFI= 93 ve 
NNFI= .95 olduğu görülmektedir. İkinci düzey doğrulayıcı faktör analizinde ise Ki-karenin 
(x²=103,58 sd=32, p=0.0000) anlamlı, uyum indekslerinin ise RMSEA=.08, GFI=94, CFI=.95, 
IFI=.96, NFI=.94, AGFI= .89, NNFI= .94 ve SRMR= .06 olduğu sonucu elde edilmiştir. Ölçeğin iç 
tutarlılık katsayısının .86 olduğu bulunmuştur. Düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .49 ile 
.64 arasında sıralandığı bulunmuştur. Ayrıca testin toplam puanlarına göre oluşturulan alt %27 ve 
üst %27’lik grupların karşılaştırılmasına ilişkin t-testi sonuçlarının anlamlı olduğu görülmüştür. 
Toplam puanlara göre belirlenmiş %27’lik alt ve üst grupların madde puanlarındaki farklara ilişkin 
t (sd=168) değerlerinin 6.42 (p<.001) ile 27.50 (p<.001) arasında sıralandığı görülmüştür. Bulgular 
ergenler için sigaraya özgü Dengeleyici Sağlık İnançları Ölçeğini’nin Türkçe formunun geçerli ve 
güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 

 

Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik 
Tutumları (İnönü Üniversitesi Örneği) 

Özlem Göktaş  

Sümer Ortaokulu 

Bu araştırmada öğretmen adaylarının, alternatif ölçme değerlendirmeye yönelik tutumlarının 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 250 öğretmen adayına araştırmacılar tarafından geliştirilen 
“Alternatif Ölçme Değerlendirmeye Yönelik Tutum Ölçeği (AÖDYTÖ )” uygulanmıştır.  

Araştırmanın evrenini, 2011-2012 eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılında İnönü 
Üniversitesinin İlköğretim Matematik, Fen Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği 
programlarının son sınıflarında öğrenim gören 712 öğretmen adayı; örneklemini ise anılan 
evrenden amaçsal örneklemenin bir çeşidi olan ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilen 250 öğretmen 
adayı oluşturmuştur.  

Verilerin analizi SPSS 16.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde, 
AÖDYTÖ’ nin her bir boyutu ile ilgili olarak öğretmen adaylarının tutumlarının frekans ve 
yüzdeleri tablo halinde verilmiştir. Alt problemlere cevap aranmadan önce betimsel istatistikler 
(çarpıklık, basıklık, standart sapma) hesaplanmış ayrıca Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır. 
AÖDYTÖ’ nin her bir alt boyutu için dağılımın normal olduğu belirlenmiş ve veriler tek yönlü 
varyans analizi ve t testi ile yoklanmıştır. Farkın hangi boyutlar arasında olduğunu belirlemek üzere 
Scheffe testi kullanılmıştır.  

Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının alternatif ölçme değerlendirmeye yönelik 
genellikle olumlu tutuma sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının 
alternatif ölçme değerlendirmeye yönelik tutumları arasında cinsiyet değişkeni açısından anlamlı 
bir farklılaşma görülmezken diğer değişkenler açısından anlamlı farklılaşmalar olduğu 
görülmüştür. 

  

Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Sosyal Görünüş Kaygısı Düzeylerinin Biliş Üstü 
Farkındalık Düzeyleri Açısından İncelenmesi 

Eyüp Çelik  

Araştırmanın amacı ergenlik dönemindeki öğrencilerin sosyal görünüş kaygılarının biliş üstü 
farkındalık açısından incelemektir. Araştırmada ergenlerin biliş üstü farkındalık düzeyine ve 
cinsiyete göre sosyal görünüş kaygısını nasıl farklılaştığı incelenmeye çalışılmıştır. 
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YöntemAraştırma ortaokul 8. sınıfta okuyan 273 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırmaya katılan 
öğrecilerin 144’ü kız, 120 si erkektir. Geri kalan 9 öğrencinin ise anketler üzerinde cinsiyetini 
belirtmemiştir. Araştırmanın verileri Yıldız, Akpınar, Tatar ve Ergin (2009) tarafından geliştirilen 
İlköğretim Öğrencileri için Biliş Üstü Farkındalık Ölçeği ile Hart, Flora, Palyo, Fresco, Holle, & 
Eimberg (2008) tarafından geliştirilen Doğan (2011) tarafından türkçeye uyarlanan Sosyal Görünüş 
Kagısı Ölçeği ergen formu ile toplanmıştır.Araştırma ilişkisel tarama modeli ve yapısal eşitlik 
modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Karasar (2003) iki ve daha çok sayıdaki değişken 
arasındaki birlikte değişimin varlığının ve/veya derecesinin ilişkisel tarama modeli ile yapılan 
araştırmalarda belirlenebileceğini belirtmektedir. Araştırmada ergenlerin sosyal görünüş kaygı 
düzeylerinin biliş üstü farkındalık düzeyine ve cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı t-testi ile 
incelenmiştir. Ayrıca cinsiyetin ve biliş üstü farkındalık değişkenlerinin sosyal görünüş kaygısı 
üzerindeki ortak etkisinin olup olmadığı da iki yönlü varyans analizi ile belirlenmeye çalışılmıştır. 

Ergenlik dönemindeki öğrencilerin sosyal görünüş kaygısının biliş üstü farkındalık düzeyine 
göre önemli bir biçimde farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan t-testi 
sonuçlarının anlamlı olduğu bulunmuştur. Diğer bir ifadeyle ergenlerin sosyal görünüş kaygı 
düzeylerinin biliş üstü farkındalık düzeyine göre önemli bir biçimde farklılaştığı sonucu elde 
edilmiştir (p<.05). Biliş üstü farkındalık düzeyi yüksek ve düşük grubun sosyal görünüş kaygısı 
aritmetik ortalamaları karşılaştırıldığında biliş üstü farkındalık düzeyi düşük olan ergenlerin daha 
yüksek sosyal görünüş kaygısına sahip oldukları görülmektedir (Biliş üstü farkındalık düzeyi düşük 
olan öğrencilerin sosyal kaygı ortalaması = 45,02, Biliş üstü farkındalık düzeyi yüksek olan 
öğrencilerin sosyal kaygı ortalaması = 34,17). Ergenlik dönemindeki öğrencilerin sosyal görünüş 
kaygı düzeyleri t-testi kullanılarak cinsiyete göre karşılaştırıldığında da önemli bir biçimde 
farklılığın olduğu bulunmuştur (p<.05). Erkeklerin sosyal kaygı düzeyi ortalamalarının daha 
yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir (Erkek = 45,03 ve Kız = 39,74).Araştırmada ergenlerin 
sosyal görünüş kaygı düzeyleri üzerinde cinsiyetin ve biliş üstü farkındalık düzeyinin ortak etkisi 
de incelenmiştir. Levene testine göre varyansların homojen olduğu (F(3,94)= 1,354, p= .26) dikkate 
alınarak yapılan iki yönlü varyans analizi sonucu çalışma grubundaki ergenlerin sosyal görünüş 
kaygı düzeyleri üzerinde cinsiyetin ve biliş üstü farkındalığın ortak etkisinin olmadığı bulunmuştur 
[F(3,94)= .46, p>.05]. Sonuç olarak araştırmada ergenlik dönemindeki bireylerin sosyal görünüş 
kaygı düzeylerinin biliş üştü farkındalık düzeyine ve cinsiyete göre önemli bir biçimde farklılaştığı 
bulunmuştur. Ancak bu farklılığın oluşmasında cinsiyetin ve biliş üstü farkındalığın ortak etkisinin 
olmadığı sonucu elde edilmiştir. 

 Obsesif Kompulsif Bozukluk Ölçeği Çocuk Formunun Türk Kültürüne Uyarlanması, 
Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması 

İsmail Seçer  

Atatürk Üniversitesi 

Bu araştırmanın amacı Foa, Coles, Huppert, Franklin ve March (2010) tarafından geliştirilen 
Obsesif Kompulsif Bozukluk ölçeği çocuk formunun Türk kültürüne uyarlanarak ölçeğin 
psikometrik özelliklerinin incelenmesidir.Yöntem: Bu araştırma bir ölçek uyarlama çalışmasıdır. 
uyarlama çalışması olduğu için uyarlama işleminin her bir aşamasında farklı çalışma grupları 
oluşturulmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya koymak amacıyla yapılan açımlayıcı faktör 
analizinde (AFA) 200 kız ve 195 erkek olmak üzere toplam 395 kişiden oluşan bir çalışma grubu 
üzerinde çalışılmış, doğrulayıcı faktör analizinde (DFA) ise 154’ü kız ve 165’i erkek olmak üzere 
toplam 319 kişiden oluşan bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Eş değer ölçekler geçerliliği için ise 
75’i kız ve 72’si erkek olmak üzere 147 kişiden oluşan çalışma grubu oluşturulmuştur. Güvenirlik 
çalışmalarında ise iç tutarlılık ve iki yarı güvenirliği çalışmasında 130’u kız ve 145’i erkek olmak 
üzere toplam 275 öğrenciden oluşan bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Test tekrar test 
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güvenirliğinde ise 45’i kız 56’sı erkek olmak üzere toplam 101 öğrenciden oluşan bir çalışma 
grubu oluşturulmuştur. 

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda onsesif bozukluk ve kompulsif bozukluk olmak üzere 
iki alt boyuttan oluşan ve toplam varyansın % 54.210'unu açıklayan bir yapı elde edilmiştir. Bu 
yapının model uyumu doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiş ve model uyumunun iyi düzeyde 
olduğu bulunmuştur. (X2=297.44, sd=181, p=.00, X2 /sd=1.64). Uyum indeksi değerleri ise 
RMSEA=.044, RMR=.012, NFI=.95, CFI=.98, IFI=.98, RFI=.95, AGFI=.90, GFI=.92 olarak 
bulunmuştur. ölçeğin güvenirlik düzeyini belirlemek için yapılan analizler sonucunda iç tutarlılık 
katsayısının a=.86 ve test tekrar test güvenirliğinin a=.87 olduğu bulunmuştur. 

 Elde edilen araştırma bulguları doğrultusunda obsesif kompulsif bozukluk ölçeği çocuk 
formunun Türk kültüründe kullanılabilecek geçerliliği ve güvenirliği olan bir ölçme aracı olduğu 
söylenebilir. 

 

Üstbilişin Öğrenme, Öğretme ve Ölçme ve Değerlendirme Açısından İncelenmesi 

Pınar Karaman  
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Doktora Öğrencisi 

Çavuş Şahin  
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Haydar Durukan  
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

 

 Bu çalışma, üstbilişin eğitimdeki önemini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda 
üstbiliş, öğrenme, öğretim ve ölçme-değerlendirme açısından detaylı olarak incelenmiştir. 
Çalışmanın alt amaçlarında şu sorulara cevap aranmıştır: Üstbilişin öğrenmeye katkısı 
nedir?Üstbilişsel öğretim nasıl gerçekleşir?Öğrenme-odaklı ölçme ve değerlendirmenin üstbiliş 
gelişimine katkısı nedir?Üstbiliş nasıl ölçülmektedir? 

 

Okul Red Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması 

 

İsmail Seçer  
Atatürk Üniversitesi 

Bu araştırmanın amacı Haight, Kearney, Hendron ve Schafer (2011) tarafından geliştirilen 
Okul Red Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanarak ölçeğin psikometrik özelliklerinin 
incelenmesidir.Yöntem: Bu araştırma bir ölçek uyarlama çalışmasıdır. uyarlama çalışması olduğu 
için uyarlama işleminin her bir aşamasında farklı çalışma grupları oluşturulmuştur. Ölçeğin yapı 
geçerliliğini ortaya koymak amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizinde (AFA) 150 kız ve 195 
erkek olmak üzere toplam 345 kişiden oluşan bir çalışma grubu üzerinde çalışılmış, doğrulayıcı 
faktör analizinde (DFA) ise 184’ü kız ve 205’i erkek olmak üzere toplam 389 kişiden oluşan bir 
çalışma grubu oluşturulmuştur. Eş değer ölçekler geçerliliği için ise 88’i kız ve 92’si erkek olmak 
üzere 180 kişiden oluşan çalışma grubu oluşturulmuştur. Güvenirlik çalışmalarında ise iç tutarlılık 
ve iki yarı güvenirliği çalışmasında 110’u kız ve 175’i erkek olmak üzere toplam 285 öğrenciden 
oluşan bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Test tekrar test güvenirliğinde ise 75’i kız 86’sı erkek 
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olmak üzere toplam 161 öğrenciden oluşan bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Veri analizleri 
SPSS. 20.00 paket programı ve Lisrel 8.80 aracılığıyla analiz edilmiştir. 

 Açımlayıcı faktör analizi sonucunda okul red ölçeğinin dört alt boyuttan oluşan ve toplam 
varyansın % 62.863'ünü açıklayan bir yapı elde edilmiştir. Bu yapının model uyumu doğrulayıcı 
faktör analizi ile test edilmiş ve model uyumunun iyi düzeyde olduğu bulunmuştur. (X2=203.78, 
sd=141, p=.00, X2 /sd=1.44). Uyum indeksi değerleri ise RMSEA=.047, RMR=.012, NFI=.93, 
CFI=.94, IFI=.94, RFI=.93, AGFI=.90, GFI=.91 olarak bulunmuştur. ölçeğin güvenirlik düzeyini 
belirlemek için yapılan analizler sonucunda iç tutarlılık katsayısının a=.91 ve test tekrar test 
güvenirliğinin a=.90olduğu bulunmuştur. 

 Elde edilen araştırma bulguları doğrultusunda Okul Red Ölçeğinin Türk kültüründe 
kullanılabilecek geçerliliği ve güvenirliği olan bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. 

  

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Eğilimlerinin Cinsiyet, Akademik 
Başarı Ortalaması ve Sınıf Düzeyi Değişkenleri Açısından İncelenmesi 

Alperen Yandı  
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve  

Değerlendirme Bölümü Master Öğrencisi 

Gözde Sırgancı  
Bozok Üniversitesi Eğtimde Ölçme ve Değerlendirme  

Bölümü Araştırma Görevlisi Yozgat 

Yapılan çalışmada, üniversite öğrencilerin akademik erteleme eğilimleri, cinsiyet, sınıf 
düzeyi, akademik başarı ortalaması değişkenleri açısından incelenmiştir. Bu çalışmada alanyazı 
incelenerek akademik başarı ile doğrudan ilişkili olduğu görülen akademik erteleme eğiliminin, 
belirlenen değişkenlerle olan ilişkileri ortaya konularak, erteleme eğiliminin olası nedenlerinin 
tespiti ve buna yönelik yapılabilecek çalışmalara öncülük etmek amaçlanmıştır. 

Çalışmaya Abant İzzet Baysal ve Dokuz Eylül üniversitelerinden, 69’u kız, 71’i erkek 
toplam 140 öğrenci katılmıştır. Öğrencilere, Çakıcı (2003) tarafından geliştirilen 19 maddelik 
akademik erteleme eğilimi ölçeği uygulanmıştır. Çalışma grubundan toplanan veriler üzerinde 
Anova testi yapılmıştır.  

Analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin yalnızca akademik başarı ortalaması değişkenine göre 
manidar farklılık gösterdiği, cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenleri bakımından ise manidar farklılık 
göstermedikleri tespit edilmiştir. Bu sonuç alanyazındaki diğer çalışmaların büyük çoğunluğunu 
destekler niteliktedir.  

In this study academic procrastination of university students was examined according to 
gender, class level and grand point average variables. The purpose of this study is to determine 
possible reasons of academic procrastination and pioneering the future studies on this subject by 
studying the relation of academic procrastination, which is in direct relation to academic success, to 
the defined variables by studying the literature.  

140 students, 60 female and 71 male, from Abant Izzet Baysal University and Dokuz Eylul 
University participated in the study. Academic procrastination scale developed by Cakici (2003) 
consisting 19 items was applied to the students. Anova Test has been made on data gathered by the 
work team.  

According to analysis results meaningful difference didn’t only seen on the variable of 
academic success average. This result supports most of the studies made on the subject. 
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 Aligning Language Tests to Common European Framework of Reference for 
Languages: Some Practical Considerations 

Tuğba Toprak  
Gazi University ELT Department 

Paşa Cephe  
Gazi University, ELT Department 

 The Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment 
(Council of Europe, 2001) is a project that provides the stakeholders with a reference document to 
be used for developing language curriculum and syllabus, preparing course books and evaluating 
the learning outcomes. It also has the claim of bringing about harmonization and transparency 
within Europe and promoting European citizenship. When it comes to language testing, the most 
important outcome of CEF is its potential to be used as a reference point in designing and 
comparing language tests. It is stated in Council of Europe (2001) that CEFR could be used for the 
specification of the content of the test and exams, setting the criteria of assessment and describing 
the levels of proficiency in tests. Such claims have been embraced by some practitioners and 
institutions so enthusiastically that, claims have been made that a specific test measures language 
ability at the level intended on the CEFR. Though CEFR has a great potential for playing a crucial 
role in language testing, the issues of developing and aligning tests to CEF need to be considered 
with a critical eye. Hence, the present study is an attempt to examine the practical considerations 
and potential problems related to CEFR in terms of language testing. 
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CROSS-CULTURAL EDUCATION 

The Impact of the Overseas Field Experiences on Teachers 

Naime Elcan  
Curriculum Studies 

Adem Bayar  
University of Missouri, Columbia 

This study seeks to explore the influence of overseas teaching experiences on pre-service 
teachers. The Overseas Student Teaching Project at Indiana University provide teachers teaching 
practicum with community-based learning. The participants of this study are teachers who went to 
Turkey via Overseas Project. Qualitative research approach is applied in order to get the reflections 
of teachers. According to outcome of the study, the participants get various benefits from their 
international field experiences. 

 

Turkish and Foreign Students’ Reaction to Compliment Responses 

Mustafa Aksar  
Istanbul Medeniyet University 

Compliments as a speech act have been studied a lot by the researchers so far. Admittedly, 
they have a positive effect on interpersonal relations. Nevertheless, the response to the compliment 
might determine the effect of the compliments on interaction. The response to the compliment, for 
instance, might be regarded as ‘conceited’ and this might lead the interaction to be impaired and 
interrupted. This dilemma is emphasized by Pomerantz (1978): on the one hand, there is pressure to 
agree with the compliment; on the other hand, there is pressure to avoid self-praise. This study 
replicates the study entitled ‘British and Chinese Reactions to Compliment Responses by Spencer-
Oatey, Ng and Dong (2008). The questionnaire used by the authors was translated into Turkish and 
conducted to 25 foreign students (out of 25 foreign students) and 25 Turkish students (out of 172 
domestic students) at Istanbul Istanbul Medeniyet University.  

Foreign students were also fluent Turkish speakers since they live in other Turkish countries 
such as Turkmenistan or in neighboring countries such as Bulgaria and Greece where they live as 
immigrants. The questionnaire was conducted to find out the relationship between the 
complimenter and complimentee varied in power and distance (teacher-student, close friends, 
mother-son, strangers, unfamiliar peers) across the five scenarios, in order to check for the 
influence of these variables. for each scenario, five different responses were listed: two acceptance 
responses, two rejection responses, and one deflection response. Respondents were asked to 
evaluate each of the responses in terms of appropriateness, conceit, and impression conveyed 
(favourable/bad).  

Three 5-point Likert-type rating scales were listed under each compliment response, and 
respondents were asked to circle the numbers on these scales that corresponded to their reactions to 
that response. for each scenario, respondents were also asked to add some explanatory comments, 
if they had rated any of the responses negatively (circling numbers 1 or 2) in terms of the 
impression it conveyed (Spencer-Oatey, Ng and Dong, 2008). 
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 Exploring Intercultural Competence in Teacher Education: The Effect of Study Visits 

Kadriye Akpinar  
Gazi University 

For the last decades, national and international institutions in Turkey have encouraged and 
financially supported teachers’ mobility especially in academic context, in order to facilitate 
efficient intercultural trainers. This study investigates the intercultural outcomes of short-term 
study visit programs for Turkish university teacher trainers from different disciplines and 
universities.  

The study was conducted through use of a survey questionnaire followed by individual 
interviews, collecting both quantitative and qualitative data. The sample included 60 teacher 
trainers, divided into two subgroups according to their field of study.  

Results have revealed that teacher trainers developed some dimensions of intercultural 
competence (knowledge, attitude, skills, awareness) and field of study is an effective factor on the 
formation of intercultural competence. 

  

Speech of Men and Women: Comparison of Gender Differences in Turkish and English 
Plays 

K. Selin Armagan  
Uludag Universityfaculty of Educationelt Departmentbursa 

Zubeyde Genc  
Uludag Universityfaculty of Education ELT Departmntbursa 

 

The purpose of this study is to compare Turkish and English languagesthrough plays, from 
the point of differences in male and female speech. Thecommon point of the plays is the reflection 
of real-like communication, andreflected reality is a crucial point for this study owing to the 
purpose,analyzing language from the point of gender differences. Although thecharacters’ 
relationship is different in the plays, they are about someproblems faced in a patriarchal society, 
consequently the culture effect isconsidered to be similar. As numerous differences are included 
under the nameof gender-based language, it is not possible to analyze all of them in 
limitedcontexts. for this reason, the chosen aspects of gender- based language forthis study are 
politeness, competitive versus supportive talk, slang usage,reflection of emotions to speech and 
empathetic interpretation. In the analysisof the texts, the chosen aspects have been described and 
compared. 

The results have revealed some similarities regarding gender-based speechin the plays. The 
women speech ismore polite and more empathetic than the men. The women’s talk is 
moresupportive and they almost never use slangs which is also a pointer that thewomen are more 
polite. The women in both plays reflect their emotions to theirspeech more than the men. The men, 
on the other hand, use a competitivelanguage and they are more into their own concerns. There are 
also somedifferences revealed regarding gender-based language in the plays. The men addressto 
each other and to the women differently in the games and because of thecultural differences, the 
degree of politeness and slang usages differ. As an implication of this study, teachers and teacher 
trainees need todevelop an awareness and understanding of how language differs between 
genders.This awareness might be useful to understand the nature of the target language,and its 
cultural and social usage. 
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 The Effect of Gender in the Improvement of Intercultural Abilities: Erasmus Case in 
Turkey 

Aslı Tarakcıoğlu  
Gazi University 

Foreign countries has always been a center of attraction for a great number of students and 
many of them have had the chance studying in a variety of European countries in recent decades 
thanks to EU educational programs. Among these programs, Erasmus has become a prominent one 
since it has given the largest number of students the opportunity to go beyond their own borders to 
be educated, though for a limited time, and to improve their competences, skills and attitudes 
especially in intercultural issues. Naturally, Turkish students, as well, are no exception of this 
student mobility. Within the coverage of Erasmus program, hundreds of Turkish students from a 
wide range of universities travel to different European countries to study.  

This study aims to examine the change in the intercultural abilities of Erasmus students 
depending on the gender. It is conducted by using a survey questionnaire of Fantini (2006). The 
study covers 30 students whose base lines are the same when their grades and the time they spent in 
a foreign country to study are considered. The results of the study indicate that there is a significant 
difference in the improvement of intercultural abilities of the students depending on the gender. 
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CURRICULUM AND INSTRUCTION 

5.Basamak Bilişim Teknolojileri Dersi Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom 
Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi 

Mustafa Fidan  
Bartın Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama 

ve Araştırma Merkezi 

Bu araştırmanın amacı ortaokulda seçmeli olarak okutulan 5. basamak Bilişim Teknolojileri 
dersi öğretim programındaki kazanımları Revize Edilmiş Bloom Taksonomisi’ne göre 
değerlendirmektir. Araştırma verileri nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile elde 
edilmiştir. Araştırmada veri kaynağı olarak İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretim Programı 
kullanılmıştır. Veri analizi boyutlandırılmış aşamalı sınıflama çizelgesine göre tablolara 
yerleştirilmiş ve uzman görüşü alınarak değerlendirmeleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda 
kazanımların revize edilmiş Bloom Taksonomi’sine göre her boyutu düzenli dağılmadığı, üst 
bilişsel süreçleri yansıtmadığı, çoğunlukla uygulama kategorisinde kaldığı tespit edilmiştir 

  

Comparing Self-Regulated Learning Habits of Regular Students and Distance 
Education Students 

Özkan Kırmızı  
Karabük University 

The aim of this study is to compare self-regulated learning habits of regular students and 
distance education students. Self-regulation is defined as the process where learners take the 
initiative, with or without the guidance of others, in identifying their own needs, formulating goals, 
exploring resources, focusing on appropriate learning strategies, and evaluating learning outcomes. 
Therefore, this study investigates self-regulated learning in terms of goal setting, environment 
structuring, task strategies, time management, help seeking, and self-evaluation. In the case of 
distance education learners, self-regulation assumes more importance due to the fact that distance 
education learners are supposed to direct their own learning process themselves.  

In order to collect data, Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) was used. 
This questionnaire was adapted in accordance with the scope of the study. The number of 
participants is 200. Results indicate that distance education learners must improve themselves in 
terms of their self-regulated learning habits. 

  

The States of English Teachers’ Using Dyned Programme 

Mehmet Taşdemir  
Ahi Evran University 

Elif Pınar Coşkun  

In this study, the states of English teachers’ using Dyned programme was examined. Dyned 
is an educational system carrying the language learning on computers and providing individuals to 
learn English themselves. Because of planning to evaluate an existent state, it was a descriptive 
study and scarification method was used. The data of the study was collected with a scale “ The 
States of English Teachers’ Using Dyned Programme” form developed by the researcher. The 
study group of research consists of 83 English teachers working at primary schools in Kırsehir. 
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According to findings of the research, , % 37 of English teachers can use the programme, % 63 of 
them can’t use the programme. From the teachers using the programme, % 42 “seldom”, % 42 
“sometimes”, %13 “often” and , %3 “always” use this programme. 

  

Critical Evaluation of "The English Course" Programmes Designed for Elementary 
and Secondary Schools 

Dinçay Köksal  
Çanakkale Onsekiz Mart University 

İlke Evin Gencel  
Çanakkale Onsekiz Mart University 

This study aims to evaluate critically the newly designed programmes of English Courses at 
elementary and secondary levels, discussing the conceptual framework of the approach for EFL 
Curriculum Planning. Worthen and Sanders (1987) claim that all curricula to be effective must 
have element of evaluation. The present curricula will be assessed based on humanistic approach, 
which is rooted in the progressive philosophy and child-centered movement.  

“Have you thought of where you’re going, When this earthly life is past, Will the seed that 
you are sowing, Bring a harvest that will last?” Christy C. Romero. 

  

Evaluation of 5th Step Information Technology Course Acquisitions in the Light of 
Revised Bloom Taxonomy 

 

Mustafa Fidan  
Bartın University 

The purpose of this study is to evaluate of 5th Step elective information technology lesson 
acquisitions according to bloom’ revised taxonomy. The research data were collected by document 
analysis of qualitative research methods. The data were used as a source of primary information 
technology curriculum. Data analysis of taxonomies sized tables placed on the schedule and 
assessments were based on expert opinion. According to the revised Bloom Taxonomy result of the 
research achievements were concluded that not regularly distributed over all aspects, did not reflect 
the metacognitive processes, mostly that are application process. 
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DEMOCRACY EDUCATION 

Neden Değerler Eğitimi? 

Salih Genç  
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Tugay Tutkun  
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Değer; merkezinde insan olan, insanların herhangi bir kişi, varlık, olay, durum karşısında 
gösterdikleri duyarlıklardır. Aynı şekilde insan değerli kılan, sahip olduğu üstün nitelikler ve sahip 
olduğu donanımlar olarak da ifade edilebilir. Değerler; -İnsanlar için vardır. -İnsanların günlük 
ilişkilerini düzenlemede önemli rol oynarlar. -Olması gereken, ideal durumların belirlenmesini 
sağlayan ölçütlerdir. Sevgi, saygı, hoşgörü, adalet, vb. evrensel değerler tüm insanlığın yararı için 
faydalı olan, kişinin kendisi ile olan ilişkisinin sağlamlığında hem de diğer insanlarla olan 
ilişkilerinde insanın yararına olacak, insanın harcanmasını önleyecek davranışlarda ve eylemlerde 
bulunmasını sağlaması açısından çok önemli süreçlerdir. Son yıllarda gittikçe önem kaybeden 
değerlerin, çocuklara öğretilmesi, onlara değerlerin aktarılması anne-baba ve eğitimcilerin önemli 
görevleri arasında yer almaktadır. Değer eğitimi, çocuğa matematik, fen bilgisi, sanat edebiyat gibi 
dersleri öğretmek (aktarmak) kadar önemli bir hal almıştır. Toplumsallaşma, kişilik gelişimi ve 
değer kavramı gibi özellikler erken çocukluk döneminde oluşmaya ve uygulanmaya başlar. 
Dolayısıyla bu davranışların kazandırılması sürecinde aileye ve okullara büyük görevler 
düşmektedir. Özelikle de okullarda verilen değerler eğitimi sağlıklı toplum inşa etmede ayrıca bir 
öneme haizdir. Bu çalışmada gerek ailede gerekse örgün eğitim kurumlarında kazandırılmasının 
gerekliliği hızla artan, değer kavramı ve değerler eğitiminin neden önemli olduğu ele alınacaktır. 

  

Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık Algıları 

Tugay Tutkun  
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Salih Zeki Genç  
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Kökeni MÖ 8. Yüzyıldan itibaren Yunan şehir devletlerine dayanan vatandaşlık kavramı 
Aristo’ya göre şehir devletlerinin yöneticilerinin sahip olduğu ayrıcalıklı bir sosyal ve siyasi 
statüdür. Vatandaşlık kavramı Fransız İhtilal’inin gerçekleşmesi ile birlikte aristokratik ayrıcalığın 
son bulduğunu ve sembolik olarak eşitlik olgusunu vurgulamak amacıyla kullanılmış ve uzun bir 
süre yurtseverlik, devlete bağlılık ve ona itaat etmek olarak algılanmıştır. Vatandaşlık kavramının 
tanımlanmasında üç farklı anlayışın; “liberal”, “komüniter (toplumcu)” ve “sivil cumhuriyetçi 
“olduğu göze çarpmaktadır. Benzer bir şekilde vatandaşlığın kavramsal çerçevesi ile ilgili diğer 
modellerde de benzer bir ayrıştırma vardır. “elitist-aktivist”, “disipliner-kültürel” ve “başarı ve 
pratik olarak vatandaşlık” modellerinde devletin kendine verdiği hak ve görevleri yerine getiren 
vatandaşlık anlayışı ile sosyal, siyasal ve ekonomik sürece katılan, aktif vatandaşlık anlayışları 
ayrıştırılmıştır. Demokratik yaşam kültürünü ve demokratik değerleri kazandırma görevi, okulun ve 
eğitim programlarının temel görevleri arasında sayılmaktadır. Vatandaşlık eğitimi, devlet 
yönetimleri tarafından toplumsal değer ve davranışların gelişimini etkileme arayışıyla, uzun vadeli 
eğitim politikası olarak kullanılagelmiştir. Vatandaşlık eğitimi ülkemizde Cumhuriyetinden bu 
yana değişik isim ve yaklaşımlarla verilmektedir, ancak bireylerin vatandaşlık kavramını nasıl 
algıladıkları araştırılmaya değer bir konudur. Her öğretmen doğrudan vatandaşlık eğitimi veriyor 
olmasa da, bir rol model olarak öğrencilerinin vatandaşlık anlayışlarını etkileyebilmektedir. Bu 
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bağlamda öğretmen adaylarının vatandaşlık algılarının belirlenmesi üzerinde çalışılmaya değer bir 
konudur.  

Araştırmada temel olarak öğretmen adaylarının vatandaşlık algılarını belirlemek ve bu algıyı 
etkileyen faktörleri tespit etmek amaçlanmıştır. Tarama modelinde betimsel bir çalışma olarak 
gerçekleştirilen araştırmamın örneklemini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim 
Fakültesi’nde 4 ayrı programda öğrenim görmekte olan 431 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 
Araştırma bulguları öğretmen adaylarının vatandaşlık algılarının cinsiyet, sınıf, öğrenim görülen 
anabilim dalı ve anne-baba eğitim düzeyine göre farklılıklara sahip olduğunu göstermektedir. 
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EARLY CHILDHOOD EDUCATION 

İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarını Olumsuz Etkiyen Nedenlerin 
Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma 

 

Kasim Tatlılıoğlu  

Gökhan Korkmaz  

Okul başarısızlığı; öğrencinin gerçek yeteneği ile okuldaki başarısı arasında görülen farklılık 
olarak tanımlanmaktadır. Okul, çocuğun yaşamındaki ilk toplumsal kurumdur. Bu dönemde çocuk 
yepyeni bir yaşama başlamış olup, bu süreçte kendinde farklı tutum ve davranışlar geliştirme 
ihtiyacını hissetmektedir. İlköğretim döneminde anne-baba ve öğretmen tutumları çocuğun okul 
döneminde başarılı olması ve başarı duygusunu kazanması açısından oldukça önemli işlevlere 
sahiptir. Okul başarısızlığına en fazla geleneksel anlayışa sahip öğretmen ve ebeveynlerin yanlış 
yaklaşımları neden olmakta ve sonuçta birçok soruna yol açabilmektedir. Bireyin akademik benlik 
saygısını, öz güvenini, kendine olan inancını ve başarı duygusunu zedelemektedir. Sonuçta, hayatın 
baharında bireylerde, “öğrenilmişlik çaresizlik” duygusu yerleşmektedir. Artık bu çocuklar, 
yeteneklerini kapasitelerinin altında kullanmaya programlanmışlardır. Bu nedenle başarısızlığın 
mümkün olduğunca erken fark edilmesi önemlidir. Okul yıllarının ilk dönemlerinde fark edilen 
başarısızlık, ilköğretim süresince düzeltilmezse, çocuğun tüm okul yaşamını olumsuz etkileyeceği 
akıldan çıkarılmamalıdır.  

Bu araştırma, Konya il merkezinde, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Birkent Ses 
Dershanesi’ne devam eden öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Araştırmada Survey yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırma farklı okullarda öğrenimlerine devam eden ve hafta sonları dershaneye 
gelen, ilköğretim 5.6.7.ve 8. sınıfta öğrenim görmekte olan 132’si erkek, 1402ı kız olmak üzere 
toplam 272 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Öğrencilerin her birine 44 maddelik “Başarısızlık 
Nedenleri Anketi” uygulanmıştır. Öğrencilerin başarısızlık nedenleri belirlenerek, okul başarılarını 
olumsuz etkileyen nedenler tespit edilmiş olup, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır. 
Başarısızlık nedenlerine genel olarak baktığımızda, “aileden, öğretmenden, bireyin kendisinden, 
ders içeriklerinden, öğrenme-öğretme yöntemlerinden ve çevresel faktörlerden” kaynaklandığı 
görülmektedir. 

  

Kısa Hikayeler Yolu ile Matematik Öğretimi: Uzamsal İlişkiler ve Öğretimi Örneği 

 

Emre Ev Çimen  
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  

İlköğretim Bölümü, Eskişehir. 

Hikayelerin hayatımızı etkileme ve değiştirme gücüne sahip olduğu bilinen bir gerçektir. 
Kısa hikayeler, masallar henüz okuma yazma bilmeyen pek çok çocuğun dünyasına girebilmekte, 
ona çeşitli konular hakkında bilgiler sunabilmektedir. Çocuklar pek çok değeri, davranış kurallarını 
ve hatta kimi öğrenmelerini hikayelerden edinebilmektedirler. Bu bakış açısı ile hikayeler Türkçe 
gibi yalnız okuma derslerinde değil diğer alanlarda da kullanılmakta ve hikayeler yolu ile 
öğrenmeler daha etkili ve eğlenceli hale getirilebilmektedir (Carter, 1993; Lipke, 1996; 
Hauscarriague, 2008; Mosoley, 2010). Hikayelerin kullanılması alanlar arası ilişkilendirmeyi 
artırmanın yanı sıra, soyut dersleri somutlaştırmada, gerçek yaşam ilişkisi kurmada birer yardımcı 
olarak düşünülmelidir. Bu noktadan hareketle, matematik eğitimini kısa hikayelerle gerçekleştirme 
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düşüncesi girdilerini gerçek yaşamdan alan ve yine ürünleri ile gerçek yaşama ışık tutan 
matematiğin doğasına uygun bir yaklaşım olmaktadır. Bu çalışmada matematik öğretiminde kısa 
hikayelerin ne amaçla ve nasıl oluşturulabileceği ve kullanılabileceğini kuramsal olarak ortaya 
koymak ve matematik öğretiminde kuramsal yapıya uygun geliştirilmiş kısa hikayeleri örneklemek 
amaçlanmıştır. Bu bağlamda, "uzamsal ilişkiler ve öğretimi" konusunda yer alan her bir kazanıma 
yönelik toplam 17 kısa hikaye birer etkinlik olarak oluşturulmuştur. Kuramsal çerçevede kısa 
hikayelerin özellikleri ve ne amaçla nasıl kullanılabilecekleri konusunda değerlendirmelerde 
bulunulmuştur. Öğretmenlere, matematik öğretiminde ve diğer alanlarda hikayelerin yer aldığı 
öğrenme etkinlikleri oluşturulması ve kullanımı konusunda alanyazın ve seçilen örnekler ışığında 
öneriler sunulmuştur. 

  

Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Müzik Etkinliklerinde Öğretmenlerin Yaşadığı 
Sorunlar 

Mümtaz Akkol  
Bozok University 

Güneş Salı  

Vuslat Oğuz  

 Bu araştırmada, okul öncesi eğitimde uygulanan müzik etkinliklerinde öğretmenlerin 
yaşadığı sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Yozgat il 
merkezinde bulunan bağımsız anaokulları, kız meslek lisesi uygulama anaokulu ve ilkokul ana 
sınıflarında görev yapan toplam 62 öğretmen oluşturmaktadır. Okul öncesi öğretmenlerinin müzik 
etkinliklerinde karşılaştıkları sorunları belirlemek amacıyla, araştırmacılar tarafından geliştirilen 
anket formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular uygun istatistiksel yöntemlerle analiz 
edilecek ve bulgular doğrultusunda gerekli önerilerde bulunulacaktır. 

  

Oyun-Yoluyla Fen Öğretimi ve Bütünleştirilmiş Eğitim Modeli Uygulamalarının 
Okulöncesi Çocukların Fen-Doğa ile İlgili Kavram Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi 

 

Mızrap Bulunuz  
Uludağ Üniversitesi 

Özgül Köylü  
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulöncesi Öğretmen Adayı 

Tünay Çiftci  
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulöncesi Öğretmen Adayı 

Sibel Meriç  
Serdar Aksun Elementary İlköğretim Okulu Anasınıfı Öğretmeni 

   Kübra S. Özeken  

Çocuklar her gün gözlerini öğrenmek için açarlar. Voices for America’s Children (2010) 
öğrenmeyi doğumla başlayan bir süreç olduğunun altını çizmektedir. Özellikle 3-9 yaş arası, 
çocukların için merak dolu yıllar olarak adlandırılmaktadır. Beyin gelişimi ve öğrenme hızı, 
yaşamın ilk yıllarında en yüksek düzeydedir. Bunun en iyi isbatı, dünyanın her yerinde çocukların 
yaşamlarının ilk iki yılında bir dili öğrenmesidir. Okulöncesi dönemde yaşanan deneyimlerin 
niceliği ve niteliği, çocukların gelecekteki öğrenme kapasitesini ve hızını belirlemektedir. Beyin 
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doğal kurallarına göre işleyen fizyolojik bir organdır. Eğer öğrenme beyinin doğal kurallarına 
uygun olursa, yemek-içmek, nefes alıp-vermek gibi doğal ve kolayca gerçekleşebilir ya da 
engellenebilir (Diamond, 1985). Araştırmalar oyun-yoluyla öğrenmenin insanların öğrenmesi için 
en doğal ve uygun yol olduğunu göstermektedir. Bu nedenle insan oyun-yoluyla dili, formülleri ve 
yeni bilgileri kolayca öğrenebilir (Caine ve Caine, 1994). Nöropsikolojik alanında yapılan 
araştırmalardan elde edilen bulgulardan bir diğeri de insan beyninin tüm bölgelerin birbiriyle 
karmaşık bir biçimde etkileşim ve iletişim halinde olmasıdır. Yani herhangi bir durumda beyinin 
sadece bir bölgesinin çalıştığı varsayımı tamamen yanlıştır. Bir bağlamla ilişkili olarak 
öğrenilmeyen bilgiler parçalar halinde hareketsiz, işe yaramayan süreçler olarak kalacağı 
vurgulanmaktadır. Beyin doğası gereği bilgileri örgütleyerek, bütünleştirerek, bağlantılar ve 
ilişkiler kurarak öğrenmektedir (Nummela ve Rosengren, 1986). Bu çalışmada Oyun-Yoluyla Fen 
Öğretimi ve Bütünleştirilmiş Eğitim Modeli uygulamalarının okulöncesi çocukların fen-doğa ile 
ilgili kavram gelişimlerine etkisinin incelenmek amaçlanmıştır.  

Oyun-yoluyla öğrenme tekrar ve çeşitlilik kavramlarının fen-doğa kavramlarının öğretimine 
uyarlanmasıyla sağlanmıştır. Bu kapsamda çocuklara fen-doğa kavramlarını öğretirken tekrar-
tekrar ve çeşitlendirme yaparak tahmin, deneme, gözlem ve keşif yapma deneyimi yaşamaları 
sağlanmıştır. Anlamlı öğrenme ise fen-doğa kavramlarının resim, kitap okuma, drama, müzik ve 
matematik gibi diğer alanlarla bütünleştirilmesiyle sağlanmıştır.  

Bu çerçevede canlı/cansız, hava, elektirik, manyetizma, maddenin halleri, asit ve bazlar, 
mikroplar-hijyen ve madenin özellikleriyle ilgili kavramlar oyun-yoluyla öğretilerek diğer alanlarla 
bütünleştirilmiştir. Bu uygulamalrın etkisini ölçmek için anasınıfı öğrencilerine ders başında 
sorular sorarak, onların tahminleri ve önbilgileri ölçülüp kayıt edilmiştir. Kavramlarla ilgili 
yapılacak etkinliklerin içeriğini, öğrencilerin kavramlarla ilgili ön bilgileri ve sorulan sorularla 
ilgili tahminleri şekillendirmiştir. Dönem sonunda öğrencilerin kavramsal gelişimini ölçmek için 
görüşmeler yapılıp analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda, öğrencilerin yukarıda sıralanan 
kavramları anlama düzeylerinde gelişme olduğu görülmüştür.  

Bu sonuçlar Oyun-Yoluyla Öğretim ve Bütünleştirilmiş Eğitim Modeli’nin okulöncesi 
öğretim müfredatı ve uygulamalarına alınarak yaygınlaştırılması ihtiyacını ortaya koymaktadır. 

  

The Evaluation of Teachers’ Views Relating to Application of Free Activities Course at 
First Grade of Primary Education 

 

Mehmet Demir  
Adıyaman Üniversitesi 

Uğur Başboğaoğlu  

Bilim ve teknolojideki hızlı değişme ve gelişmeler toplumsal değişmeleri de beraberinde 
getirmektedir. Toplumda yaşanan dinamik gelişmeler, eğitim programlarında da dinamik 
gelişmelerin olmasını gerektirmektedir. Toplum beklentilerine uygun nitelikte birey, başkalarıyla 
sağlıklı iletişim kurma, selamlaşma, özür dileme ve teşekkür etme gibi davranışlara sahip olan kişi 
demektir. İnsan, başkalarıyla iletişimi mümkün kılacak davranışlara sahip olmak ister. Bu 
davranışlar, bireyin topluma uyum sağlamasını, sorunların üstesinden gelmesini, yaşamı sevmesini 
sağlar. Bu istendik davranışlara, genel olarak sosyal beceriler denilmektedir. Ayrıca sosyal 
beceriler, bireyin sosyal ve psikolojik gelişimi açısından da önem taşır.  

Günümüzde bireylerin yeni bilgi ve becerileri etkili ve verimli bir şekilde kazanmaları 
gerekmektedir. Bu görev çağdaş toplumlarda okullara düşmektedir. Bir okulun başarısı hakkında 
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bilgi veren en önemli gösterge öğrenci davranışlarıdır. Bunun bilincinde olan Milli Eğitim 
Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı da daha önce programda uygulama alanı bulan 
Bireysel ve Toplu etkinlikler dersinin içeriğine yönelik benzerlik gösteren; 03/09/2010 tarih ve 
6181 sayılı “Serbest Etkinlikler” konulu yazıları ile yeni bir uygulamaya başlamıştır. Serbest 
etkinlikler dersinin amacı, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve gelişimlerini, istek ve 
yeteneklerini dikkate alarak kültürel, bilişsel yönünü destekleyecek sosyal yaşam yaşam 
becerilerini geliştirici çalışmalar yapmaktır. Bu çalışmalarla; öğrencinin; öğretici ve eğlendirici 
uygulamalar yoluyla öğrencilerin okulu daha çok sevmelerini, bir aile ortamı gibi benimsemelerini, 
okulda kendilerini rahat ifade edebilmelerini, güvende hissetmelerini, daha mutlu olmalarını 
sağlamak, diğer öğrencilerle etkileşimlerini artırarak sosyalleşmelerine yardımcı olmak; zihinsel, 
fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamaktır.  

Serbest etkinlikler dersiyle ilgili uygulama yeni olduğu için yapılmış araştırmalar yer 
almamaktadır. Ancak daha önceki yıllarda bu uygulamaya benzerlik gösteren Bireysel ve Toplu 
etkinlikler dersi uygulaması yapılmıştır. Bireysel ve toplu etkinlikler dersiyle ilgili Bay (2002), 
İlköğretim okullarında, Bireysel ve Toplu Etkinlik saatlerinde karşılaşılan sorunlar; Demirel 
(1999), İlköğretim okulları 1. 2. ve 3. sınıflar programında yer alan Bireysel ve Toplu Etkinlik 
saatlerinde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar; Gürbüztürk, O. ve Demir (2005), İlköğretimde 
Bireysel ve Toplu Etkinlik dersinin öğrenci ve öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi; 
Sevim (2007), Bireysel ve Toplu Etkinlikler ders programının uygulanmasındakarşılaşılan sorunlar. 
Literatürde bu çalışmayla ilgili çalışmanın yapılmamış olması, benzerlik gösteren derse ilişkin 
çalışmaların yapılmış olması böyle bir çalışmanın konuyla ilgili literatüre katkı sağlayacağı 
düşünülmüştür. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 
hazırlanan Serbest etkinlikler dersinin kapsamlı bir şekilde içeriğinin öğretmen görüşlerine göre 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

  

6 Yaş Grubu Çocukların Aile Çizimlerinde Kişilerarası İlişkiler 

Lale Okyay  
Trakya Üniversitesi 

Kişilerarası, “bir kişi veya kişilerle karşılıklı etkileşim” şeklinde tanımlanabilir. Kişilerarası 
ilişki, insanlar ve olayların karşılıklı etkileşimde bulunduğu bir durumdur. Sosyalleşme sürecindeki 
çocuk çevresindekilerle (anne, baba, kardeş, arkadaş, öğretmen, vs.) sürekli etkileşim halindedir. 
Bu etkileşim onların resimlerine de yansır. Bu makalede 6 yaş grubu çocukların, kişilerarası 
ilişkilerinde aile resimlerinin önemi üzerinde durulmuştur. 

  

Younger the Better’: Teacher Trainers’ Views about Teaching English to Young 
Learners 

Ebru Atak Damar 
Uludağ University 

Esim Gürsoy  
Uludağ University 

Şule Ç. Korkmaz  
Uludağ University 

Turkey’s efforts to improve foreign language education (FLE) have always been noticable. 
In 1997, the English language was first introduced in Turkish primary education. The FLE 



ULEAD 2013 Annual Congress:ICRE  73

curriculum has gone through several changes for the past 15 years. Due to a major curriculum 
innovation project in ELT, English was integrated as a compulsory school subject into the 4th and 
5th primary school curriculum. In 2005, the 1997 curriculum has gone through a revision in order 
to improve the English language teaching according to the EU standards. With the new 4+4+4 
education reform in 2012, English will be offered in second grade of the primary school. In this 
curriculum by Ministry of National Education (MNE), there have been many changes related to the 
need for developing communicative competence in English. The curriculum was organised in three 
axes: Instructional design, instructional materials and assesment in language teaching. However, no 
matter how carefully the new curriculum planned, effective language learning depends on how that 
language is taught by classroom practitioners,. Therefore, teachers and prospective teachers should 
be trained to be able to put what is emphasized in the new model to teaching young learners. 
Because being effective teachers is based on the extent to the training provided by the teacher 
trainers, as one of the stakeholders of the language education process, this study aims to investigate 
the teacher trainers’ views about the starting age for L2 learning, and the appropraite methodology 
for Teaching English to Young Learners.  

The data were collected via a questionnaire (Cronbach’s alpha .833) and semi-structured 
interviews from 72 EFL teacher trainers/trainers from five different public universities. The data 
was analysed by using descriptive statistics through SPSS 13.1. The results revealed that EFL 
teacher trainers prefer language education to start at the first stage of primary school and even 
earlier during pre-school. With regard to teacher trainers’ views about foreign language teaching 
(FLT) to children, most of them indicated that FL teaching in primary school should be mainly 
based on listening and speaking rather than grammar; within a context through visual/kinesthetic 
activities, songs, and games rather than worksheets. Most of the participants thought that children 
at those ages should be evaluated via activities and games rather than pen and paper tests. 
Moreover, they believed that language should be taught by using simple English via visual 
materials and body language without having the need to use L1. Consequently, teacher trainers are 
in favor of the recent changes in the curriculum and their views were in line with what is 
announced in the new learning model for English by MNE, 2012. Involvement of teacher trainers 
and teachers in the language teaching process and their continual cooperation with each other 
would be much more beneficial for a successful implementation of a language policy. 

  

Open-Ended or Closed-Ended Questions? That is the Question! 

 

Özge Cengiz  
Nevşehir University 

Parent level of education makes important contributions to the linguistic development of 
children (Hoff, 2003; Pancsofar & Vernon-Feagans, 2006). This cross-sectional study focuses on 
the link between family socioeconomic status (SES) and early language development and aims to 
investigate how parents’ levels of education influence their language use in terms of their question 
types. Asking children good questions is a critical tool for developing their skills. In particular, 
open-ended questions are believed to be useful for developing children’s cognitive skills, as these 
questions encourage children express and elaborate upon their thinking, and to provide rationales 
for their thoughts (Lee, Kinzie & Whittaker, 2012).  

They are likely to engage children in higher-order thinking (Roth, 1996) and usually involve 
reasoning and judgment (Hargreaves, 1984). In addition to these, open-ended questions are found 
to offer linguistic advantages for children: They help develop children’s vocabulary. Since children 
are expected to think at higher levels when they enter school, open-ended questions are important 
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tools in engaging children in cognitively challenging conversations and promoting higher-order 
thinking in the preschool period. Within this context, this study is an attempt to explore how 
parents from different socioeconomic backgrounds guide their preschoolers with regard to their 
question types.  

Families differing in SES were audio-taped in their homes for about 20 minutes in the toy 
play context with their 5-year-old children, and using building blocks the mothers and fathers were 
asked to help their children build a bridge by talking to them they would normally do during the toy 
play sessions. Focusing on these parent-child dialogues, we try to find out what, if any, differences 
are found between families in the use of their open-ended questioning, thus, which children are 
introduced with higher-order thinking before entering school. Key Words: Early language 
development, Family socioeconomic status, Open-ended questions 

  

Ergenlerin Psikososyal Gelişimine Yönelik Okul Psikolojik Danışmanların Görüşleri: 
Odak Grup Çalışması 

Aysel Esen Çoban 
Başkent Üniversitesi 

Neslihan Kahraman  

Sadegül Altun  
Başkent Üniversitesi 

Ergenlik, birçok yeni özelliğin kazanıldığı gelişimsel açıdan önemli bir dönemdir. 
Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olarak tanımlanan ergenlikte, hızlı bir fiziksel gelişimin 
yanı sıra bilişsel, duygusal ve toplumsal gelişim alanlarında da birçok değişim olmaktadır. 
Ergenler, gelişimin her alanında olduğu gibi, psikososyal olarak da hızlı bir değişim 
göstermektedir. Ergenlikte psikososyal konulardan kimlik, özerklik, arkadaş ilişkileri, bağlanma, 
cinsellik, başarı ve yakınlık önemlidir. Ergenlerin psikososyal gelişimleri ile ilgili okullarda çalışan 
psikolojik danışmanlarla odak grup çalışması yapılmış ve onların görüşleri alınmıştır. Çalışmaya 8 
okul psikolojik danışmanı katılmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel 
araştırma yöntemi, ayrıntılı ve derinlemesine veri toplama, katılımcıların bireysel algılarını, 
deneyimlerini ve bakış açılarını doğrudan öğrenme, mevcut durumları anlama ve açıklamaya 
olanak sağlamaktadır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Şirin ve Demirel, 2008).  

Verilerin analizinde içerik ve betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada kodlar ve 
içerikte oluşan temalar önceden belirlenmediği için tümevarımcı analiz yöntemi ile veriler analiz 
edilmiştir. Öncelikli olarak, psikolojik danışmanların kimlik, özerklik, anababaya bağlanma ve 
arkadaş ilişkileri konusunda görüşleri alınmıştır. Psikolojik danışmanların görüşleri çerçevesinde 
bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Örneğin, kimlik gelişimi ile ilgili olarak ergenlerin ailelerinden farklı 
davranışlar içine girdikleri, aileden uzaklaştıkları ve kendileri olmaya çalıştıkları vurgulanmıştır. 
Ergenlerin kendilerini sürekli ispat etmeye çalıştıkları, ergenler üzerinde akran etkisi artarken 
ailenin etkisinin azaldığı belirtilmiştir. Ergen özerkliği ile ilgili olarak psikolojik danışmanların 
ergenliğin aşırı vurgulandığını ifade ederek, bu dönemde ergenlerin sınırları zorlamak için 
uğraştıklarını belirtmişlerdir.  

Ergenlerin özellikle okullarda aileden bulamadıkları ilgiyi arkadaşlarında aradıkları, 
birbirlerine çok bağlı oldukları, bir taraftan gruptakilere çok bağlı olurken diğer taraftan çok bencil 
davrandıkları belirtilmiştir. Bu nedenle bu dönemde arkadaş ilişkileri biraz karmaşık 
görülmektedir. Psikolojik danışmanlar bağlanmayı açıklarken farklı bağlanmalardan 
bahsetmişlerdir. Psikolojik danışmanların görüşlerine göre ergenlerdeki bağlanmalar psikolojik ve 
sanal bağlanma olarak ikiye ayrılmaktadır. Psikolojik bağlanmalarda Anne –babaya bağlanma, eğer 
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anababa boşanmışsa anababadan birine bağlanma, hemcinsine bağlanma, karşı cinse bağlanma, 
gruptan birine bağlanma ya da sosyal medya yolu ile bağlanma şeklinde olmaktadır. 

  

İlkokula 6 Yaşında Başlayan Çocukların Okula Uyumlarına İlişkin Veli Görüşleri 

Mustafa Aydın Başar  
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Arzu Bayındır  
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Türkiye’de, eğitim sistemindeki yeniden yapılanma doğrultusunda, 2012-2013 öğretim 
yılından itibaren ilkokula altı yaşında başlanması uygulamasına geçilmiştir. Söz konusu 
uygulamanın iyi bir ön hazırlık yapmadan, hızlı bir şekilde uygulamaya sokulması ciddi 
tartışmalara ve özellikle veliler açısından kaygılı bir yaklaşıma neden olmuştur. Farklı görüşler 
olmakla birlikte, çocuğun okul yaşamına katılabilmesi için gerekli sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve 
motor becerilerin gelişimi tamamlandığını söylemek zordur. 60-71 aylar arasındaki çocukların 
zihinsel, fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak ilkokula başlamaya henüz hazır olmamaları, onlar 
üzerinde örseleyici etki yapacak, çeşitli sorunların ortaya çıkmasına yol açacaktır. Bu yaş 
dönemindeki çocukların okula başlamaları halinde, daha dikkatli olunması, bir kısım örselenmelere 
maruz kalmaması için öğretmenler kadar velilere de önemli görevler düşmektedir.  

Bu çalışmanın amacı; ilkokula 60-71 ayları arasında başlamış öğrencilerin okula uyumları ile 
yaşadıkları sorunlar ve bunların telafisine yönelik alınan önlemler konusunda velilerin görüşlerini 
ortaya koymaktır. Bu amaçla, 60-71 ayları arasındaki çocuğunu 1. sınıfa kaydettiren velilerin; a) 72 
ve daha yukarı çocuklara göre yaşadıkları okula uyum sorunları, b) uyum sürecine yönelik okul 
yönetimi, öğretmenler ve kendilerinin yaptıkları çalışmalar, c) 72 aydan önce çocukların okula 
başlamasına ilişkin görüşleri nelerdir? sorularına yanıt aranmıştır.  

Tarama modelinde ele alınan çalışmada verilerin toplanması amacıyla bir anket formu 
geliştirilmiştir. Farklı ilkokullardan, 60-71 ayları arasında çocuğunu birinci sınıfa kaydettirmiş 
velilerin anket sorularına verdikleri yanıtların analizinde frekans, aritmetik ortalama, standart 
sapma ve -t testi istatistiksel işlemlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular, öğrencilerin 
yazmada zorlanma, yazı bozukluğu, çabuk sıkılma konularında daha fazla sorun yaşadıklarını; bu 
sorunların okul öncesi eğitim almamış öğrencilerde daha fazla gözlendiğini ortaya koymaktadır. 
Diğer taraftan, çocukların okula uyumları ve süreci daha sağlıklı geçmeleri için okul, öğretmen ve 
velilerce yeterli desteğin gözlenmediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğretmenlerin 6 yaş çocuklarının 
gelişim özellikleri ve bu çocukların yer aldığı sınıfların yönetimi konularında eğitimden 
geçirilmesi, velilere bu sürece yönelik seminerler, kamu kısa tanıtım filmlerinin düzenlenmesi 
geliştirilen önerilerden bazılarıdır. 
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EDUCATION ON PREVENTION OF VIOLENCE AGAINST  
WOMEN AND CHILDREN 

Öğretmenlerin Kadın Yöneticiye Karşı Görüşleri 

Sadegül Akbaba Altun  
Başkent Üniversitesi 

Hülya Bayram Altıparmak  
Başkent Üniversitesi 

Toplumun yarısını oluşturan kadınları yönetimde çok az görmekteyiz. Bu araştırma Yozgat 
ili Sorgun ilçesinde çalışan öğretmenlerin kadın yöneticiye karşı tutumlarını incelemek amacıyla 
yapılmıştır. Araştırmanın yapıldığı 2012- 2013 eğitim öğretim yılında devlet okullarında 
çalışmakta olan kolay ulaşılabilir örneklem yoluyla seçilmiş 22 öğretmenle çalışılmıştır. Araştırma 
sürecinde uzman görüşü alınarak hazırlanan 12 soruluk görüşme formu kullanılmıştır. Veriler yüz 
yüze görüşme ve nitel survey yöntemiyle toplanmış. Toplanan veriler betimsel analiz yöntemiyle 
analiz edilmiştir. Araştırma da çıkan sonuçlar şu şekildedir; kadın öğretmen yönetici olmak 
istememektedir. Erkek öğretmenlerin gelecek planlarında yöneticilik sık rastlanan bir cevaptır. 
Kadın öğretmenler eşlerinin öğretmen olmasını desteklerken, erkek öğretmenler 
desteklememektedir. Kadın yöneticiye karşı kadın öğretmenlerin ve erkek öğretmenlerin tutumları 
olumludur. Kadın yönetici ile çalışmak konusunda her iki grupta isteklidir. Kadın yöneticinin 
önündeki engeller olarak toplumsal yapı, aile içi sorumlukların fazlalığı, erkek tarafından yeterli 
desteği alamama, kadınların çekingenliği ve kendine güvensizliği çıkmıştır. 

  

Günümüz Yetişkinleştirilmiş Çocuklarında Öğrenilmiş Kurgulanım Bağlamında 
Şiddet Eğilimleri 

Reyhan Demir Bağatır  
Upsd 

 

Şunu yap! Bunu yap!               Ona elini sürmesene! 
 Biraz acele etsene!               Ayaklarını çeksene! 
 Öyle yan oturmasana!             Tanrım, ne kadar aptalsın! 
 Lokmaları öyle tıkınmasana!              Şarkı söylemeyi kessene!  
Sen yalnızca para aşırırsın!             Hoplayıp zıplamayı kessene! 
 Beni deli ediyorsun!             Yerlere çömelip duruyorsun! 
 Demek yine kırık not!               Git de bira getir artık! 
 Her şeye burnunu sokmasana!             Bunları kendin de yaparsın!  
O kadar yaylanıp oturma!              Şimdi hiç zamanım yok!  
Ağlamayı kes artık!                Canımı da sıkma!  
Kapıyı yavaşça kapat!                Beni rahat bırak!  
Çocuk olmak güzel mi!               Çocuk olmak berbat!  

 

Dünya sağlık örgütü şiddeti; bir kişiye grup ya da topluma fiziksel zorlama veya güç 
kullanma, tehdit etme sonucunda; yaralama, ölüm, psikolojik yaralama ve gelişme sorunu 
oluşmasıdır şeklinde tanımlamaktadır. Çocuklara yönelik şiddet, çocuk istismarı ve ihmali, anne, 
baba veya bakıcı gibi bir erişkin tarafından çocuğa yöneltilen, toplumsal kurallar ve profesyonel 
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kişilerce uygunsuz yahut hasar verici olarak nitelendirilen, çocuğun gelişimini engelleyen veya 
kısıtlayan eylem ve eylemsizliklerin tümüdür.  

Bu eylem veya eylemsizliklerin sonucu olarak çocuğun fiziksel, ruhsal, cinsel veya sosyal 
açıdan zarar görmesi, sağlık ve güvenliğinin tehlikeye girmesi söz konusudur (Taner ve Gökler 
2004). Araştırmalara göre çocukların birçoğu şiddeti sokakta yaşamakta bununla beraber büyük bir 
çoğunluğunu da TV’den öğrenmektedir.  

Bu öğrenilmiş kurgulanım çocukların gerçeklikte ayırt edemeyeceği düzeyde olduğundan, 
gerçeklikle kurgu arasında yaşayan çocukta ciddi travmalar yaratabilmektedir. Çocuk insandır. 
Çocuğa iyi ve doğru örnekler sunmadan ondan “ideal” bir birey- bir insan olmasını beklemek 
yersiz olur. Anne baba ile iletişim kurmaktan çok, iletişim aracı kullanmayı özendiren tüketime 
dayalı çağımızda çocuklar için bu ideallikten sözetmek ne kadar doğru olur? Çocuk oyun ile büyür.  

Oyunda kurguladığı alan, algıladığı gerçekliğin bir yansımasıdır. Çocuk davranışlarını 
inceleyen birçok psikolog, oyun oynayan ve rol yapan çocukların yaşantıları için ön hazırlık 
yaptıkları konusunda hemfikirdir.  

Bu bağlamda çocuk oyunlarının ve çocukların oynadıkları oyunların, çocuk gelişiminde 
önemli bir yeri vardır. Çocuğun çoğu zaman bir oyun olarak kurguladığı ve oynadığı şiddet içerikli 
suçlar karşısında verilen tepkiler ve cezalar daha öfkelendirici olduğunda, kendini kendi oyununda 
suçsuz gören çocuk daha depresif durumlara itilebilmektedir. Ya da sözde “ideal” çocuklar 
yetiştirmek ve ödüllendirmek için anne babalar tarafından yüksek fiyatlar ödenerek alınan 
oyuncaklar ve teknolojik ürünler, çocukları ödüllendirmekten çok, yetişkinlerin sahip oldukları 
deneyimlere görsel girdilerle yetişmelerine ve masumiyetten uzak yetişkinleşmiş birer çocuk 
olmalarına neden olmaktadır. Bu yazıda oyun bağlamındaki öğrenilmiş kurgulanımlara katkı yapan 
görsel girdilerin çocuklardaki şiddet eğilimleri üzerindeki etkileri tartışılacak ve çeşitli önerilerde 
bulunulacaktır. 
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EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND SUPERVISION 

Sınıf Öğretmenlerinin Proaktif Davranışları Sergileme Düzeylerinin Bazı Demografik 
Değişkenler Açısından İncelenmesi 

Yusuf Cerit  
Abant İzzet Baysal University Faculty of Education Bolu/Turkey 

Çalışanların proaktif davranışları sergilemeleri hem bireyler hem de örgütler açısından 
olumlu katkılar yapması nedeniyle son zamanlarda araştırmacıların dikkatini çeken konulardan biri 
olmuştur. Araştırmacılar, çalışanların proaktif davranışlarının, rekabetin yoğunlaştığı ve değişim 
için sürekli olarak baskıların olduğu günümüz merkezi olmayan iş yerlerinde çok önemli olduğunu 
ileri sürmüşlerdir(1). Çok dinamik ve yetkilerin dağıtıldığı iş ortamlarında proaktif davranış 
örgütsel başarısının çok kritik belirleyicisi olmuştur (1). Yalnızca mevcut görevleri yerine getirmek 
artık çalışanlar için yeterli değildir ve proaktif olma çoğu iş için çok fazla istenilen bir nitelik haline 
gelmiştir (2). Proaktif davranış konusu öğretmenler açısından da sınırlıda olsa incelenmiştir. 
Yapılan bir araştırmada matematiği anlama ve öğrenmede yenilikçi öğrenme çevresi oluşturmada 
öğretmenlerin proaktif davranışlarının rolünün önemli katkılar yaptığı ortaya çıkmıştır (3). 
Türkiye’de yapılan bir çalışmada da öğretmen adaylarının çoğunluğu öğretmenlerin proaktif 
davranışları sergileyen kişiler olması gerektiğine ilişkin metaforları tercih ettikleri bulunmuştur (4). 
Öğretmenlerin proaktif davranışları yerine getirmeleri eğitimin niteliği ve öğrenci başarısı 
açısından önemli katkılar yapabilecektir. Ancak bu konu Türkiye’de çok sınırlı şekilde 
araştırılmıştır. Bu nedenle öğretmenlerin proaktif davranışları sergileme düzeylerini incelemeye 
yönelik bu çalışma alana katkı yapabileceği düşünülmektedir.Bu çalışmada veriler Bolu ili merkez 
ilçe sınırları içerisinde bulunan 22 ilkokulda görev yapan 354 sınıf öğretmeninden elde edilmiştir. 
Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin proaktif davranışları sergileme düzeylerini belirlemek için 
Morrison ve Phelps (1999) tarafından geliştirilen 10 maddeden oluşan ölçek kullanılmıştır (5). 
Proaktif davranış ölçeğinin yapı geçerliliği için faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonuçları 
proaktif davranış ölçeğinin tek faktörden oluştuğunu göstermiştir. Proaktif davranış ölçeğini 
oluşturan maddelerin faktör yük değerleri .57 ile .85 arasında değişmiştir. Faktörün ölçeğe ilişkin 
açıkladığı varyansın ise % 76.11 olduğu belirlenmiştir.Ölçeğin güvenirlik çalışması için Cronbach 
alfa katsayısı tespit edilmiştir. Analiz sonucunda alfa değeri ise .88 bulunmuştur. Ölçeğin madde-
toplam korelasyonun .714 ile .882 arasında değişmiştir. Buna göre, ölçekteki maddelerin proaktif 
davranışları ölçmeye yönelik olduğu yani iç tutarlılığının bulunduğu söylenebilir.Araştırmada 
eğitim düzeyi değişkenine göre sınıf öğretmenlerinin proaktif davranışları gerçekleştirme düzeyleri 
ile ilgili görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülebilir. Bu sonuca göre yüksekokul 
mezunu öğretmenler ile fakülte ve yüksek lisans mezunu öğretmenler, fakülte mezunu ve yüksek 
lisans mezunu öğretmenler arasında farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada sınıf 
öğretmenlerinin mesleki kıdem ve yaş değişkenlerine göre proaktif davranışları sergileme 
düzeylerinin farklılık göstermediği bulunmuştur. 
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Sınıf Öğretmenlerinin Proaktif Davranışları ile Örgütsel Toplulukçuluk ve 
Bireyselcilik 

Yusuf Cerit  
Abant İzzet Baysal University Faculty of Education Bolu/Turkey 

Kaya Yıldız  

Nuri Akgün  

Tuncay Özdemir  

Örgütler, günümüzde meydana gelen değişme ve gelişmelere dayalı olarak belirsizlik 
ortamında olduğu için çalışanların mevcut görevlerini yerine getirmeleri artık yeterli değildir 
(Grant, Parker&Collins, 2009). Bu anlamda örgütsel başarı ve yaşayabilme, çevre veya kendisi 
üzerinde bir etkiye sahip olan çalışanlar tarafından yapılan ileriye dönük eylemleri ifade eden 
proaktiviteye bağlıdır (Parker et al., 2006). Örgütler çalışanlarının önemli konulara ilişkin söz 
söylemelerini, bu sorunlara dikkat etmede ısrarcı olmalarını ve çalışma metotlarını iyileştirmede 
sorumluluk almaları gibi davranışları yerine getirmelerine dayalı olarak ayakta kalır (Grant, 
Parker&Collins, 2009). Sınıf içerisinde öğretimsel etkinlikleri planlayan, gerçekleştiren ve 
öğrencilerle çok fazla zaman geçiren öğretmenler, öğrencilerin eğitilmelerinde önemli etkiye 
sahiptirler. Proaktif davranışları yerine getiren çalışanların yüksek performans gösterdikleri dikkate 
alındığında, eğitim-öğretim etkinliklerinin nitelikli şekilde gerçekleştirilmesi bakımından 
öğretmenlerin proaktif davranışları sergilemelerinin önemi kolaylıkla anlaşılabilir. Bu nedenle 
öğretmenlerin proaktif davranışları gerçekleştirmelerine katkı yapan faktörlerin belirlenmesi 
önemli görülebilir. Çalışanların örgütsel ortamda davranışları ve tutumları üzerinde etkili olan 
faktörlerinden biri de kültürel özelliklerdir. Kültürlerin birbirinden farklı yönlerini ortaya 
çıkarabilmek için belirlenen ölçütlerden biri bireyselcilik ve toplulukçuluk eğiliminin düzeyidir. 
Bireyselci kültürlerde bireylerin eylem özgürlüğü ve başarı yoluyla motivasyonları vardır. 
Bireyselci kültüre sahip bireyler kendilerine güvenirler, inisiyatif alır ve cesaretli oldukları için bu 
kültürlerde girişimcilik ve inisiyatif alma teşvik edilir ve değer verilir. Aksine toplulukçu 
kültürlerde bireylerin düşünceleri doğrultusunda hareket etmeleri sınırlandırılmıştır. Bu yüzden bu 
toplumlarda bireyler kabiliyet ve becerileri doğrultusunda değişim ve yenilik yapmaları için çok 
fırsata sahiptirler (Garcia-Cabirerra&Garcia-Soto, 2008). Bu nedenle bireyselci kültürel eğilime 
sahip öğretmenler toplulukçu eğilime sahip öğretmenlerden daha fazla proaktif davranış sergileme 
eğilimine sahip olabilirler. Bu konuda yapılan araştırmalar eğitim alanında yapılmamıştır. Bu 
çalışmanın öğretmenler üzerinde yapılmış olması proaktif davranış ile bireyselcilik ve 
toplulukçuluk arasındaki ilişkiye yönelik alan yazının oluşumuna ve genişlemesine katkı 
sağlayabilir. Bu yüzden bu çalışmada öğretmenlerin örgütsel toplulukçuluk ve bireyselcilik 
eğilimleri ile proaktif davranışları arasındaki ilişki araştırılmak istenmiştir.  

Bu çalışmada veriler Bolu ilinde bulunan 22 ilkokulda görev yapan 365 sınıf öğretmeninden 
elde edilmiştir. Bu araştırmada öğretmenlerinproaktif davranışları sergileme düzeylerini belirlemek 
için Morrison ve Phelps (1999) tarafından geliştirilen ölçek ve bireyselcilikve toplulukçuluk 
eğilimlerinin düzeyini belirlemek için ise Robert ve Wasti’nin (2002) geliştirmiş olduğu ölçek 
kullanılmıştır.Araştırmada sınıf öğretmenlerinin örgütsel bireyselcilik eğilimleri ile proaktif 
davranışlar arasında ilişki bulunmazken, toplulukçuluk ile anlamlı ve olumsuz ilişki bulunmuştur. 
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Öğretmenlerin Örgütsel Adalet ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki 

Kaya Yıldız  
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Faculty of Education Bolu/Turkey 

Nuri Akgün  

Yusuf Cerit  

Sevilay Yıldız  

Tuncay Özdemir  

İşgören davranışı, işgörenlerin örgüt içerisindeki tüm davranışlarını içeren bir kavram olarak 
örgütsel davranış bilim dalı içerisinde incelenmektedir. Son yıllarda örgütsel adalet ve örgütsel 
vatandaşlık davranışı örgütsel davranış disiplininin ilgilendiği yeni konular içerisinde yer 
almaktadır. Girdisi ve çıktısı insan olan eğitim örgütleri diğer örgütler gibi birçok örgütsel 
değişkenden etkilenmektedir. Bu örgütsel değişkenlerden biri de örgütsel adalet kavramıdır. Okul 
örgütünün toplumsal açık bir istem oluşu ve okulun yakın çevresi dikkate alındığında örgütsel 
adalet kavramı daha da önem kazanmaktadır. Örgütsel adalet, örgütlerde adaletin etkisini ortaya 
çıkarmak amacıyla kullanılan bir terimdir. En genel düzeyde, örgütsel adalet işyerindeki adalet 
algısı üzerinde odaklaşan psikolojik incelemenin bir alanı olarak açıklanabilir. Bir örgütte 
çalışanlar, kendilerini ne kadar çok örgütün bir parçası, örgütü de kendilerinin bir parçası gibi 
görürlerse, bulundukları örgütün üyeliğine ne kadar içten bağlanırlarsa, örgütte o kadar çok kalmak 
isterler. Örgütsel vatandaşlık davranışı, bireyin bir bütün olarak örgütün işleyişini geliştiren 
faaliyetlerini temsil eder. Örgütü yıkıcı ve istenmeyen davranışlardan koruma, önerileri kabul etme, 
yetenek geliştirme, etkin ve yaygın bir iletişim ağı kurma gibi konuları içeren örgütsel vatandaşlık 
işletmenin genel performansıyla bağlantılıdır. Ayrıca örgüt için sosyal sermaye yaratılmasına da 
katkıda bulunur. Birey, örgüt açısından işlevselliği olan aktif ya da pasif nitelikli bu davranışları 
gösterip göstermemeye kendisi karar verir. Buradan hareketle bir çok araştırmacı örgütsel 
vatandaşlık davranışını örgütsel adalete verilen bir tepki olarak almaktadır.  

Bu araştırmanın amacı, İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel 
vatandaşlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi saptanmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2012-2013 
öğretim yılında Bolu ili merkez ilçede bulunan ilkokullarda görev yapan 171 öğretmen 
oluşturmaktadır. Araştırma verileri, ölçeklerle toplanmıştır. Araştırma verileri öğretmenlerden 
Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen “örgütsel adalet ölçeği” ve Podsakoff ve 
MacKenzie (1989) tarafından Organ’ın (1988) örgütsel vatandaşlık davranışın beş boyutuna dayalı 
olarak hazırladıkları ve daha sonra Podsakoff, MacKenzie, Moorman ve Fetter (1990) ve Moorman 
(1991) tarafından geliştirilerek kullanılan “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği” ile toplanmıştır. 
Araştırmada İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algıları (=3,16, S=,98) “orta” 
ve örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin algıları (=3,83, S=,47) “yüksek” düzeydedir. 
Araştırmada, öğretmenlerin Örgütsel Adalet ile Örgütsel Vatandaşlık davranışlarına ilişkin algıları 
arasında orta düzeyde pozitif yönde bir ilişki (r=0,89, p<.01) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

  

Eğitim Yönetiminde Yerelleşme: Macaristan ve Türkiye Örneklerine İlişkin Bir 
Değerlendirme 

Hilmi Süngü  
Bozok Üniversitesi 

Kamu hizmetlerinin etkili ve verimli bir biçimde vatandaşa ulaştırılması devletin başlıca 
görevlerindendir. Kamu hizmetlerinin devlet tarafından tek elden yürütülmesi mümkün olduğu 
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gibi, devlet adına çeşitli kamu kuruluşları eliyle de yürütülebilir. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren 
gelişmiş ve gelişmekte olan çok sayıda ülke kamu hizmetlerinin yerinden yönetim anlayışıyla 
verilmesi ya da merkeziyetçi anlayışın esnetilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar 
kapsamında eğitim hizmetlerinin yerinden yönetim anlayışına uygun verilmesi için düzenlemeler 
söz konudur. Yerinden yönetim reformunun gerçekleştirilmesinin nedenleri ülkeye göre farklılık 
göstermekle birlikte, öncelikli etken finansal kaygılardır. Yerinden yönetim sayesinde gereksiz 
harcamaların önüne daha kolay geçilebileceği ve eğitime ayrılan bütçenin daha verimli 
kullanılacağı yaygın bir görüştür (Maslowski, Scheerens ve Luyten, 2008; Cuellar-Marchelli, 
2003). Eğitim yönetiminde merkeziyetçi anlayışın eğitimin maliyetini artırdığı ve niteliğini 
düşürdüğü belirtilmektedir. Ayrıca eğitimde yerinden yönetim anlayışının politik gücün kurumlar 
arasında paylaştırılması, alınan kararların yerel düzeye yakınlaştırılarak yerel düzeydeki 
yöneticilerin karara katılımın sağlanması, uygulayıcıların bu tür kararları daha fazla benimsemesi 
ve kurumsal bazda şeffaflığı geliştireceği düşünülmektedir (Yolcu, 2010) Macaristan kamu 
hizmetlerinin yerelleştirilmesi için reform yapan ülkeler arasında en erken dönüşüme başlamış olan 
Avrupa ülkelerindendir. 1990 yılında kabul edilen yerel yönetimler yasasıyla yönetsel yapının 
yerelleştirilmesinde önemli bir adım atılmıştır (Dethier, 2000). İlgili yasa kamu hizmetlerinin 
sağlanmasında yerel yönetimlere geniş yetkiler sağlamaktadır. Bu kapsamda eğitim hizmetlerinin 
düzenlenmesi de yerel yönetimlerin zorunlu görevlerindendir (Şinik, 2010).  

Eğitimin yönetiminde yerelleşmenin sağladığı katkıların yanında bazı olumsuzluklarının da 
yaşanması söz konusudur. Macaristan örneğinde de görüleceği üzere sistemin yerelleşmesinin 
getirdiği sorunlar, yerel yönetimlerin yetkilerinin kısıtlanarak bir ölçüde merkeziyetçi anlayışa 
doğru bir geri dönüşle çözülmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada eğitim yönetiminde 
merkeziyetçilik ve yerelleşme anlayışı karşılaştırılmakta Türkiye ve Macaristan örnekleri ele 
alınarak, her iki anlayışın güçlü ve zayıf yönleri üzerine bir değerlendirme yapılmaktadır. 
Araştırmaya kaynaklık eden veriler konuya ilişkin resmi ve özel çalışmaların taranmasıyla ve 
eğitim yöneticilerinin görüşlerinin alınmasıyla elde edilmiştir. Bu yönüyle araştırma nitel bir 
çalışmadır. Elde edilen veriler ışığında merkeziyetçi ve yerinden yönetim anlayışının güçlü ve zayıf 
yönleri tartışılmakta, Türkiye’de merkeziyetçi yönetimin etkililiğini ve verimliliğini artırmaya 
yönelik önerilerde bulunulmaktadır. 

  

Dershanesiz Bir Sistemde Ortaya Çıkabilecek Serbest Zamanı Değerlendirme 
Sorununun Eğitim Planlaması Bağlamında Değerlendirilmesi 

Mustafa Arslan  
MEB 

Çocukların ve gençlerin oluşturduğu, toplumun en dinamik ve hareketli kesiminin önemli bir 
kısmı dershanelere devam etmektedir. Bu araştırmanın, dershanesiz bir sistemde serbest zamanı 
değerlendirme konusunda ortaya çıkabilecek sorunlara ve alınması gereken önlemlere dikkat 
çekmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir.  

Toplumsal sistemler birbirine bağlı, bütüne katkıda bulunan ve bütünden yararlanan 
parçalardan, özelliklerden ve etkinliklerden oluşur. Bir parça etkilendiğinde, bu etkilenme dalga 
dalga tüm sisteme yayılır.(Aydın,M.1991,S.205) Eğitim sisteminin bir parçası olan dershanelerin 
görünür amacı, çocukları ve gençleri bir üst öğrenime hazırlamak veya ders başarılarına yardımcı 
olmaktır. Ancak dershaneler, eğitim sürecinin tamamlayıcı bir parçası olan serbest zamanı 
değerlendirmede çok iyi bir araç olmamasına rağmen uygulamada böyle bir işlevi de üstlenmiş 
oldukları görülmektedir. 2011 yılı verilerine göre özel dershanelerden yararlanan resmi kayıtlı 
öğrenci sayısı 1 milyon 234 bindir. (http://egitim.milliyet.com.tr) Amaçları benzer olan bu öğrenci 
grubu, dershanelerde sosyal bir ortam oluşturarak kötü ortamlarda, eğitim ile ilgisi olmayan 
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arkadaşlıklardan büyük ölçüde uzak kalmaktadır. Ülkemiz eğitiminde fiili duruma baktığımızda 
planlı ve etkili bir serbest zaman eğitiminden söz etmemiz olanaksızdır. Okullarda fiziki 
mekânların yetersizliği ve öğrencileri serbest zamanlarında eğitecek uzmanların olmayışı da boş 
zamanı değerlendirmede bir başka sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuk ve gençlerin serbest 
zamanlarını değerlendirecek ortamların olmaması onların ruhsal ve bedensel gelişmelerini olumsuz 
yönde etkileyebilecek ortamlara kaymalarına yol açabilir (Büküşoğlu, N. Bayturan 
A.F.2005,s.174). Bu nedenle olası sonuçları dikkate alınmadan dershanelerin kapatılması veya 
okula dönüştürülmesi, bugün dershanelerin varlığından duyulan rahatsızlığın çok daha fazlasını 
beraberinde getirebilir.  

Sonuç olarak, ister dershaneler kapatılsın isterse okula dönüştürülsün veya böylece 
varlıklarını sürdürsünler, çocukların ve gençlerin serbest zamanlarını değerlendirme gereksinimleri 
vardır. Bu gereksinimlerin bireyin yeteneklerini ortaya çıkaracak ve geliştirecek şekilde giderilmesi 
gerekmektedir. Bu konuda devletin ilgili her birimi, sivil toplum örgütleri, spor kulüpleri kısaca 
toplumun her kesimi bir seferberlik anlayışı içerisinde bu sorunun çözümüne yönelik üzerine 
düşeni yapmalıdır. Gençlerin ve çocukların serbest zamanlarını ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 
değerlendirebilecekleri standartları yüksek fiziki alanların oluşturulması ve uzman eğiticilerin 
yetiştirilmesi, sorunun çözümüne ve ülkemizin sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda sağlam bir alt 
yapısının da oluşumuna katkı sağlayabilir. Anahtar Kelimeler: Dershane, serbest zamanı 
değerlendirme, eğitim planlaması 

  

Eğitim Bilimleri Programlarının Değerlendirilmesi: Küreselleşme Sürecinde Yerel 
Gereksinimler 

Sadegül Akbaba Altun  
Başkent University 

Özgür Erdur Baker  

Şener Büyüköztürk  

Mehtap Çakan  

En temel amacı Türk Milli Eğitimine uzman yetiştirmek olan eğitim bilimleri alanı, aynı 
zamanda Türk Milli Eğitimi içerisinde oluşan sorunları çözmek için bilimsel araştırmalar yapmak 
ve toplumun genel eğitim taleplerini karşılamakla mükelleftir. Bu amaçla yetiştirilmekte olan 
Eğitim Bilimleri Bölümü Lisansüstü adayları acaba yetiştirildikleri programı nasıl 
algılamaktadırlar? Sistemde ne tür sorunlar yaşamaktadırlar ve bu sorunların çözümü için neler 
önermektedirler? Bu programlardan yetişenler kürsel dünyanın taleplerini ne oranda 
karşılamaktadırlar? Özellikle AB üyeliği sürecinde Bologne sürecinde yüksek öğretimde yapılması 
gereken düzenlemeler ve küreselleşmenin küresel dünyada bizden beklentileri, bütün bu soruların 
derinlemesine araştırılmasına ihtiyaç olduğunu göstermektedir.  

Bu araştırmanın amacı güncel gelişmeler ışığında Eğitim Bilimleri Programların 
değerlendirilmesi, problemlerin tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin sunulmasıdır. Bu amaçla 
maksimum çeşitlilik örneklem yöntemiyle araştırmanın katılımcıları belirlenmiştir. Bu amaçla 
Ankara’da bulunan vakıf, devlet üniversiteleri, bu devlet üniversiteleri içinde yine yabancı dilde 
eğitim yapan ve Türkçe eğitim yapan üniversiteler, Ankara dışında da farklı üniversitelerde eğitim 
bilimleri alanında lisansüstü eğitim yapan öğrencilere açık uçlu sorularla ulaşılmıştır. Toplanan 
veriler elektronik ortama aktarıldıktan sonra veriler içerik analizine göre analiz edilerek sorunlar ve 
çözüm önerileri tespit edilecektir. Son olarak da ortaya çıkan veriler Bologne süreci ve 
küreselleşmenin beklentileri ile karşılaştırılarak tartışılacaktır. 
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 İlkokul Müdürlerinin Karşılaştıkları Stres Kaynakları ve Baş Etme Yöntemleri 

Sadegül Akbaba Altun  
Başkent University 

Emrah Yıldırım  

Stres, memnuniyet verici olup olmadığına bakılmaksızın, her türlü isteme bedenin uyum 
sağlamak için gösterdiği yaygın bir tepkidir. 

Günümüzde birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de stres kavramı, adından sıkça söz edilen 
konulardan biri olmuştur. Bu çalışmanın amacı, Ordu ili devlet okullarında görev yapan ilkokul 
müdürlerinin maruz kaldıkları stres kaynaklarını belirlemek ve bu stres durumları ile baş etme 
yöntemlerinin neler olduğunu saptamaktır. İş hayatında bireyi zorlayıcı ve onun bazı 
gereksinimlerini kısıtlayıcı etkilerin ortaya çıkması ile oluşan stres, bireyin verimini düşürmekte ve 
bu durum bireyin içinde bulunduğu örgütleri olumsuz yönde etkilemektedir. Yaşanan stres sonucu 
örgütlerde işe gitmede isteksizlik, hata yapma, sağlık problemlerini öne sürerek işten uzaklaşma, 
isabetsiz kararlar verme v.b. olumsuzluklar görülmesinden dolayı eğitim kurumları için önemlidir. 
Bu amaçla, hazırlanan 16 görüşme sorusu rastgele ve önceden belirlenen 25 ilkokul yöneticisine 
uygulanarak nitel veri toplama yöntemlerinden görüşme yoluyla bilgiler elde edilmiştir. 
Araştırmada katılımcıların kişisel görüş ve düşüncelerine de yer verilmiştir.  

Araştırma sonucunda ilkokul müdürlerinin örgütsel yapıya ilişkin olarak aşırı iş yükü, 
okulların fiziki yapı anlamında yetersizlikleri ve sorunları, öğrenci davranış ve tutumları, yetki 
eksikliği gibi konularda stres durumları yaşadıkları ve bu durumlar ile baş edebilmek için farklı 
yöntemler kullandıkları ortaya çıkmıştır. 

  

Terörün Eğitim-Öğretim Üzerine Etkileri 

Sadegül Akbaba Altun 
Başkent University 

Olcay Ekinci  

Tarih sahnesine çok eski yıllarda çıkmış olan terör ve terörizm kavramları günümüz 
dünyasında sadece bir ülkenin veya bir bölgenin karşılaştığı bir sorun olmaktan çıkmış, dünyanın 
hemen her bölgesinde ve neredeyse bütün devletlerin belli ölçüde karşılaştıkları bir gerçek haline 
gelmiştir (Baharçiçek, 2000). Genellikle ideolojik bir temele dayanan terör hareketleri bazen 
sosyal, siyasal, dini ve etnik temellere dayalı olarak çıkmakta olup, zamanla kendi içinde çok 
karmaşık bir yapıya bürünmüştür. Etnik temele dayalı terör olayları özellikle 1900’lü yılların ikinci 
yarısından itibaren dünyada gittikçe daha fazla görülen bir terör çeşidi olmuş ve ortaya çıktığı 
ülkelerde diğer terör biçimleri ile mukayese edildiğinde daha fazla şiddet ihtiva ettiği görülmüştür 
(İşeri, 2008). Türkiye ise bugün etnik terörden fazlasıyla zarar görmüş ülkelerin başında 
gelmektedir. 

Aday Öğretmenlerin Adaylık Sürecini Değerlendirilmesi 

Mustafa Arslan  
İnönü Üniversitesi  

Bu araştırmada, aday öğretmenlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen temel, hazırlayıcı ve 
uygulamalı eğitim devrelerini içine alan "Adaylık eğitimi" sürecinin, aday öğretmenler tarafından 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarının gelecekte aday öğretmenlerin 
yetiştirilmeleri ve aslî memurluğa geçirilmeleriyle ilgili esas ve usuller düzenlenirken dikkate 
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alındığında sürecin daha verimli planlanmasına katkı sağlayacağı umulmaktadır. Yöntem Bu 
çalışma nitel bir araştırma olup, veriler standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu aracılığı ile 
toplanmıştır. Araştırmanın katılımcıları 2011–2012 eğitim öğretim yılı sonunda adaylık sürecini 
tamamlamış, (branş çeşitliliği sağlamak amacıyla tabaka örnekleme yöntemi ile seçilen) on 
öğretmenden oluşmaktadır.  

Araştırmanın veri toplama aracı araştırmacı tarafından hazırlanan beş açık uçlu sorudan 
oluşan standartlaştırılmış görüşme formudur. Soruların hazırlanmasında; MEB Aday memurların 
yetiştirilmelerine ilişkin yönetmelikten ve bu soruların yerindeliği ve uygunluğu konusunda üç 
uzman görüşünden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler üzerinde içerik analizi yapılmıştır  

MEB Aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin yönetmelikte, aday memurların 
yetiştirilmesinde hizmetin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanarak zaman ve kaynak israfına 
meydan vermeden hizmetlerin en verimli şekilde yerine getirilmesini sağlayacak yönde 
yetiştirilmeleri, temel ilke olarak kabul edilmiştir. Ancak araştırmada katılımcıların büyük 
çoğunluğu“Adaylık eğitimi" sürecinin amacına uygun işlemediğini, verimli olmadığını ve sıkıcı 
buldukları görüşünü belirtmişlerdir.  
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EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND DISTANCE EDUCATION 

Öğrenme Sitillerinin Belirlenmesi 

Cumali Yaşar  
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

 Öğrenme Sitillerinin Belirlenmesinde robotik yazılımların kullanılması 

  

Determination of Technology Teachers 'Attitudes 

Barış Çetin  
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının teknoloji tutumlarının çeşitli değişkenler 
açısından belirlenmesidir. Bu çalışmada, öğretmen adaylarının teknoloji tutumlarının 
belirlenmesinde genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği, Fen 
Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dallarında öğrenim gören 1300 öğrenci 
oluşturmaktadır.  

Araştırmanın verileri Teknoloji Tutum Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu ile toplanacaktır. 
Teknoloji tutum ölçeği, öğretimde teknolojik araçların kullanımına karşı öğrencilerin tutumlarının 
değerlendirildiği “Teknoloji Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek “teknolojik araçların eğitim 
alanında kullanılmama durumu”, “teknolojik araçların eğitim alanında kullanılma durumu”, 
“teknolojinin eğitim yaşamına etkileri”, “teknolojik araçların kullanımının öğretilmesi” ve “teknolojik 
araçların değerlendirilmesi” ni içeren 5 faktörden ve 19 maddeden oluşmuştur. Ölçekte 13 tane 
olumlu, 6 tane de olumsuz madde bulunmaktadır. Ölçme aracının güvenirlik katsayısı Cronbach 
Alpha yöntemi ile hesaplanmış ve testin güvenirlik katsayısı 0,87 olarak bulunmuştur (Yavuz, 2005). 
Kişisel Bilgi formu: Cinsiyet sınıf, mezun olunan lise türü anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, 
aylık toplam harcama miktarı 7 sorudan oluşmaktadır. Teknoloji tutum ölçeği ve alt faktörlerine ait 
betimsel istatistiğe yer verilecektir. Öğretmen adaylarının teknoloji tutum puanları ile cinsiyet 
arasında fark olup olmadığı t- testi yapılarak belirlenecektir. Öğretmeni adaylarının, teknoloji tutum 
ölçeği puanları ve alt faktörler ile mezun olunan lise türü, anne ve baba eğitim durumu, aylık para 
harcama miktarı, öğrenim görülen sınıf, arasında fark olup olmadığı tek yönlü varyans analizi ve 
varyans analizinin anlamlı çıktığı durumlarda, LSD tekniği kullanılarak saptanacaktır. Araştırmanın 
veri toplama ve istatistiki işlemleri devam etmektedir. Anahtar Kelimeler: Fen Bilgisi Öğretmenliği, 
Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği Teknoloji Tutum. 

 İlkokul ve Ortaokullarda Kullanılan Elektronik Oylama Sistemi (Elektroy) Hakkında 
Öğretmen Görüşleri: Bolu İli Örneği 

Murat Debbağ  
Bartın Üniversitesi 

Mustafa Fidan  
Bartın Üniversitesi 

Barış Çukurbaşı  
Bartın Üniversitesi 

Araştırmada ilkokul ve ortaokullarda kullanılan Elektronik Oylama Sisteminin (Elektroy - 
EOS) kullanımı ve eğitim ortamına katkılarına ilişkin, sistemi kullanan öğretmenlerin görüşlerini 
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incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması 
kullanılmıştır. Bu doğrultuda Bolu ilindeki ilkokul ve ortaokullarda EOS’yi sınıfında uygulayan 
farklı branşlardan 22 öğretmenin görüşü alınmış, içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda 
EOS’nin öğrencilerin derse olan ilgisini ve motivasyonu arttırdığı, anında öğrenciyi değerlendirme 
imkanı sunduğu ve rekabet ortamı yarattığı sonucuna varılmıştır. Bu sistemin öğretim materyali 
olarak kullanımından daha çok bir ölçme aracı olarak kullandıkları tespit edilmiştir. Başarısız 
öğrencilerin kendilerini üst sıralarda görmediğinde üzüntü duyması, gürültülü bir ortamın oluşması, 
uygulama sürecinin zaman alması gibi sorunlarla karşılaşıldığı tespit edilmiştir. 

  

Learner Attitudes Towards Distance Education: Revisiting Transactional Distance 
Theory 

Ozkan Kırmızı  
Karabük University 

Arif Sarıçoban  
Hacettepe University 

The aim of this study is to compare regular education students and distance education 
students in terms of their views on the basic tenets of Transactional Distance Theory. Transactional 
Distance Theory was developed by Moore (1993) as a descriptive framework for understanding 
specific features of distance education programs. It comprises of three fundamental variables: 
dialogue (interaction), structure, and autonomy. Moore puts forward that these three interrelated 
variables are characteristics of all distance programs and they are counter-productive. That is to 
say, as dialogue decrease transactional distance increases and similarly increased program structure 
decreases the extent of dialogue, which in turn increases the extent of transactional distance. The 
study was carried out with 200 participants; 100 regular students and 100 distance education 
students. 

  

Öğrenme Nesnelerinin Sistematiğinde Yapay Zeka Yöntemiyle Sıralanması 

Cumali Yaşar  
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Mehmet Salahlı  
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Öğrenme Nesnelerinin Sistematiğinde Yapay Zeka Yöntemiyle Sıralanması 

  

Investigating Self-Regulated Learning Habits of Distance Education Students 

Özkan Kırmızı  
Karabük University 

 This study aims at exploring self-regulated learning habits of distance education students. 
Self-regulation can be defined as a process where learners take the initiative, with or without the 
guidance of others, in identifying their own needs, formulating goals, exploring resources, focusing 
on appropriate learning strategies, and evaluating learning outcomes. Therefore, this study 
investigates self-regulated learning in terms of goal setting, environment structuring, task 
strategies, time management, help seeking, and self-evaluation. In the case of distance education 
learners, self-regulation assumes more importance due to the fact that distance education learners 
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are supposed to direct their own learning process themselves. In order to collect data, Motivated 
Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) was used. This questionnaire was adapted in 
accordance with the scope of the study. The number of participants is 100. Results indicate that 
distance education learners must improve themselves in terms of their self-regulated learning 
habits. 

  

Increasing Effectiveness of Education via Distance Learning 

Ekrem Kılınç  
Nevşehir Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Meslek Yüksek Okulu 

Kadir Haltaş  
Nevşehir Üniversitesi Avanos Meslek Yüksek Okulu 

Harun Yazar  
Nevşehir Üniversitesi Enformatik Bölümü 

According to the world facts, having the distance education (e-learning) system by 
universities and other educational institutions, public and private organizations and being 
accessible of distance education by students, employees and people who wants to get course is 
going to serve to future of our country then may helpful for many opportunity. On this way the 
needs of much more students can support more low cost. Using accessible presentation from the 
internet student can use these materials from anywhere - anytime. Distance education systems and 
course content shell make institutionalization of universities and give opportunity for education. In 
this work we choose some courses for application of distance education and monitoring theme to 
get more efficiency of their courses. Obtaining data will use in preparing more efficient materials 
for courses. 

  

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Etkileşimli Tahta Kullanımlarına İlişkin Tutumları 

Metin Elkatmış  
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Serkan Çelik  
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Veli Toptaş  
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Çoklu ortam özellikleri barındıran eğitsel içeriğin yazılım, bilgisayar ve projektör yardımıyla 
öğrencilere sunulmasını sağlayan araçlar olan etkileşimli tahtalar (Çelik ve Atak, 2012), başta 
Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, İngiltere, Avusturalya, Taywan ve Güney Afrika gibi pek 
çok ülkede giderek yaygınlaşmaktadır. Benzer bir süreç içerisinde olan Türkiye’de de önümüzdeki 
birkaç yıl içerisinde yüz binlerce sınıfın etkileşimli tahtalar ile donatılması planlanmaktadır. 
Etkileşimli tahtalar, ilk ve orta öğretimin bütün kademelerinde öğrencilere tablet bilgisayarlar ve 
çevrimiçi kaynaklarla zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamının sunulmasının öngörüldüğü söz 
konusu planlamanın en temel bileşenleri arasında yer almaktadır.  

Bu çalışmada Türkiye’de etkileşimli tahtaların yaygınlaştırılmasına dönük kapsamlı 
planlamaların yapılıyor olmasından hareketle, sınıf öğretmeni adaylarının etkileşimli tahtaları 
öğrenme ortamlarında kullanımına dönük tutum ve düşüncelerinin ölçülmesi üzerine 
yapılandırılmıştır. Bu doğrultuda araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının etkileşimli tahta 
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kullanımına ilişkin tutumları var olduğu şekliyle betimlenmeye çalışıldığından betimsel nitelikte bir 
alan araştırması olarak planlanmıştır (Balcı, 1995; Kaptan, 1989). Araştırmanın çalışma evrenini 
ise Orta Anadolu’da bir devlet üniversitesinde, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim 
Dalında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturacaktır. Araştırmaya ilişkin veriler Çelik ve Atak 
(2012) tarafından geliştirilen “Etkileşimli Tahta Tutum Ölçeği” kullanılarak elde edilecektir. 
Ölçekler aracılığıyla elde edilen verilerin, istatistiksel analizleri tablolaştırılarak yorumlanacak ve 
ortaya çıkan sonuçlar önerilerle birlikte ele alınacaktır. 

 

Moodle e-öğrenme Aktiviteleri Yardımı ile Öğrenme Tercihlerini Ortaya Çıkarabilme 
Kabiliyetlerine Göre Bazı Öğrenme Stili Modellerinin Karşılaştırılması 

Tuba Saygılı  

Rauf Yıldız  

Muzaffer Özdemir  

Web tabanlı eğitim sistemleri, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun öğrenme aktivitelerini 
özelleştirerek öğrencilere bireysel olarak hitap etmeyi amaçlamaktadır (Graf , Liu , Kinshuk , 
Chen, & Yang, 2009). Web tabanlı eğitim sistemleri içerisinde öğrenci davranışını ve öğrenme 
tercihlerini tanımlama süreci, onların bireysel ihtiyaçlarının karşılanması açısından oldukça 
önemlidir. Literatürde öğrencilerin öğrenme stillerini elde etmede kullanılan birçok öğrenme stili 
modeli vardır ve bunların her biri öğrenme stillerine ilişkin farklı tanımlamalar ve sınıflandırmalar 
önermektedir (Klašnja-Milićević, Vesin, Ivanović, & Budimac, 2011). Fakat web tabanlı eğitim 
sistemlerinde bireylerin öğrenme tercihlerini ölçmek için tek bir öğrenme stili modeli üzerinde 
halen bir anlaşmaya varılabilmiş değildir. (Miller , 2005). Bir öğrenme stili modelinin seçimi, farklı 
öğrenme stillerine hitap edecek web tabanlı öğrenme ortamlarının yapısının gelişimine katkıda 
bulunmada önemli bir adımdır (Carver, Howard, & Lane, 1999).  

Bu çalışmada, literatürde yer alan öğrenme stili modelleri arasından, birbirleriyle yakın ilişki 
içerisinde olan, benzer kavramları temel alarak hareket eden ve öğrenci tercihlerini ortaya 
çıkarmada sıklıkla kullanılan dört öğrenme stili modeli (Kolb, Felder-Silverman, Gregorc ve 
McCarthy 4MAT Öğrenme Stili Modelleri) çeşitli boyutlarıyla incelenmiş ve bu modellerin, 
(Mansur & Yusof , 2013)’un tanımladığı Moodle e-öğrenme aktiviteleri ile öğrencilerin öğrenme 
stillerini ortaya çıkarabilme kabiliyetleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu dört modelin ele 
aldıkları boyutlar, onların Moodle e-öğrenme aktiviteleri ile öğrenme stillerini belirleme 
özelliklerine göre birlikte değerlendirilmiş ve yeni bir karma model ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen 
bu karma modelin, ileride tasarlanması planlanan ve öğrenme materyallerini öğrencilerin öğrenme 
tercihlerine göre otomatik olarak belirleyebilecek bir sistemde kullanılması ve bu sistemin Moodle 
e-öğrenme ortamına bütünleştirilmesi planlanmaktadır. 

  

İnternetin Amaç Dışı Kullanımının İncelenmesi (Belçika Ahlak Dersleri Örneğinde) 

Emine Turan  
Religious Education 

Ali Meydan  

Din özgürlüğünün büyük önem taşıdığı Belçika’da anayasa gereği öğrenciler ilk ve orta 
dereceli okullarda haftada en az iki ders saati, Katoliklik, Protestanlık, Anglikan Dini, Ortodoksluk, 
Yahudilik ve İslam dinlerinden birini ya da ahlâk derslerini velinin yazılı talebi üzerine seçmek ve 
okumak zorundadırlar. Herhangi bir dine mensup olmayanlar ise din dersi yerine moral dersini 
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tercih etmektedirler. Belçika’da ahlâk dersi din dersi kadar önem taşımaktadır. Bu derslerde dine 
vurgu yapılmadan ahlâki ve evrensel değerler üzerinde önemle durulmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, Belçika'da internetin amaç dışı kullanımını örnek etkinliklerle ortaya 
koymaktır. Bu amaçla Belçika’da ortaokullarda ahlâk dersinde değerler eğitimi uygulamalarını 
kısaca ortaya konulacak, internetin amaç dışı kullanımıyla ilgili durum gözden geçirilecek 
uygulamalardan bir örnek olarak ‘internetin tehlikeleri’ adlı etkinli sunulacaktır. Bu çalışmada nitel 
araştırma yönteminden durum çalışması deseni kullanılacaktır. Nitel araştırmada durum 
çalışmasının en temel özelliği, bir ya da bir kaç durumun derinliğine araştırılmasıdır 
(Yıldırım&Şimşek, 2006). Çalışmada veri toplama aracı olarak, doküman ve görüşme formundan 
yararlanılacaktır. Dokümanlar ders etkinlikleri, gazete ve dergi haberleridir. Görüşme ise 
Belçika’da görev yapan bir Moral Dersi öğretmeni ile yarı yapılandırılmış soru yöntemiyle 
gerçekleştirilecektir. Veriler; yazılı dokümanlar, ders kitapları (Ahlâk Dersi), haberler ve görsel 
malzemeler içerik analizi yoluyla değerlendirilecek ve analiz edilecektir. Bu çalışmanın değerler 
eğitimi uygulamalarına ışık tutacağı düşünülmektedir. 

  

Teacher Perceptions about the Electronic Voting System Used in Primary and 
Secondary Schools: Bolu Province Case 

Mustafa Fidan  
Bartın Üniversitesi 

Murat Debbağ  

Barış Çukurbaşı  

Electronic voting system used in the study, primary and secondary schools (Elektroy - EOS) 
use, and on the contributions of the educational environment using the system to investigate 
teachers' views. Case study used qualitative research methods. In this respect primary and 
secondary schools in the province of Bolu EOS opinion of the class that implements the different 
branches were 22 teachers, content analysis was conducted. to increase the interest and motivation 
of students to EOS result of the study course, the student assessment opportunities offered at the 
time and concluded that the competitive environment created. In this system, the uses of 
instructional materials have been identified mostly used as a measurement tool. Sorry did not see 
top-ranked students fail to hear them, the formation of a noisy environment, such as time 
consuming problems encountered in the implementation process have been identified. 
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FINE ARTS EDUCATION 

Batı Resim Sanatındaki Dış Mekan Resmi Örneklerinin İlköğretim 7. Sınıf 
Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Eğitiminde Görsel Algı Düzeylerine Etkileri 

 

Erol Bulut  
Marmara Unıversıtesı Ataturk Egıtım Fakutesı 

Aylin Beyoğlu  
Marmara Üniversitesi 

Görsel Sanatlar derslerindeki sanatsal etkinliklerle öğrenciler, öncelikle görsel algılama 
becerilerini harekete geçirmeyi, bu becerilerini doğru şekilde kullanmayı öğrenmeyi, bakmak ve 
görmek arasındaki farkı öğrenerek, baktığı ile doğru ilişkiler kurmayı kazanmalıdır. Batı Resim 
Sanatı dış mekan resim örnekleri ile sınırlandırılan bu araştırma da, öğrenciler tarafından dış mekan 
resimleri slayt sunumlarıyla izletilirken, her duyudan önce görme duyusu önem taşır. Görme 
duyusuyla ilişkili olarak yeni kazanılan beceriler ve konunun algılanması öğrenciden öğrenciye 
değişecektir. Öğrencinin bilgiyi alıp, bu derste kullanmasının sağlanması, konunun anlaşılırlığı 
açısından büyük önem taşır. Bu sebeple öğrencilere, Batı Resmindeki dış mekan resimleri 
gösterilmeden önce ve gösterildikten sonra dış mekan resmi yaptırılmış, iki resim karşılaştırılarak 
değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın amacı, İlköğretim 7.Sınıf öğrencilerinin, görsel sanatlar 
dersinde gösterilen ve uygulama yaptırılan dış mekan resmi örnekleriyle, görsel algı düzeylerini 
yükseltmektir. Çalışmanın evrenini İstanbul Kadıköy Mustafa Aykım İlköğretim 7. sınıf öğrencileri 
oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilere veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formları ve ön-son 
test uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen verilerin, frekans ve yüzdeleri alındıktan 
sonra, ön-son test toplam puan ortalamaları ile Levene Testi, t-Testi, Varyans Analizi Anova Testi, 
LSD Post Hoc Testi ve Dunnett C Testi ile eğitim verilen ve kontrol grupları karşılaştırılmıştır. 
Elde edilen bulgular ile sonuç ve tartışma bölümü oluşturulacaktır. 

  

Okul Dışı Öğrenme Mekanları Olarak Müzelerin Eğitim Sistemimiz İçerisindeki Yeri 

Yüksel Göğebakan  
İnönü Üniversitesi 

Okullar, dünyanın her yerinde belirlenmiş olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için, hazırlanan 
programların uygulanması bakımından, çok önemli bir işlevselliğe sahiptir. Öğrenciler bütün 
eğitim-öğrenim hayatlarını okulda geçirirler, her ders için hazırlanan öğrenim programlarını 
buralarda alırlar. Her ders de kendi içeriğine göre öğrenciye vermesi gereken bir programa sahip 
olup, bu program içeriğini en iyi şekilde öğrenciye vermeye çalışır. Ancak daha kalıcı bir öğrenme 
sağlamak için, dersin amaçları doğrultusunda hazırlanan kazanımların gerçekleştirilmesi 
bakımından çağın şartlarına uygun yöntem ve tekniklerin tercih edilmesi gerekmektedir. Son 
yıllarda teknolojik alanda yaşanan hızlı gelişmeler birçok farklı teknik ve yöntemin eğitim-öğretim 
içerisinde kullanılmasına sebebiyet vermektedir. Özellikle farklı mekanların eğitim-öğretim 
içerisinde kullanılması, öğrencilerin bazı dersleri birinci elden yaşayarak öğrenmeleri, belirlenen 
kazanımların gerçekleştirilmesi bakımından oldukça büyük önem taşımaktadır. Kuşkusuz eğitim-
öğretim amaçlı kullanılacak olan bu öğrenme ortamlarından birisi de müzelerdir. Müzeler, birçok 
dersin işlenmesi için gerekli atmosfere sahip olup, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak 
öğrenmelerine imkan vermektedir. Öğrenmenin son derece esnek olduğu müze ile eğitimde yüz 
yüze öğrenme doğrudan, doğal, kişiler arası bir iletişim yöntemi olarak çok önemli bir yere 
sahiptir. Karşılıklı iletişimin bir gerekliliği olarak burada paylaşma, değiştirme, tepki verme olanağı 
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vardır. Müzede gerçekleştirilen yüz yüze öğretmede çok farklı öğretme biçimleri ve etkinlik türleri, 
elle yoklama, çizim yapma, rol oynama vb. kullanılırken aynı zamanda burada gerçekleştirilen yüz 
yüze öğrenme potansiyelleri son derece geniş bir yapıya da sahiptir. Yapılan bu çalışmada, Çağdaş 
Türk Eğitim Sistemi içerisinde müze mekanlarının kullanılması bakımından son yıllarda yaşanan 
gelişmeler ele alınmıştır. 

  

Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Adaylarının Öğretimde Yansıtıcılığa İlişkin Görüşleri 

Berna Coşkun Onan  
Anadolu University Sciences of Education Institues Doctoral Programme 

Geçtiğimiz yüzyılda eğitim ortamlarında öğretmenlik uygulamalarına yönelik araştırmalarda 
gözle görülür bir artış yaşanmaktadır. Bu artışa paralel olarak birçok terimle karşılaşılmaktadır. 
Bunlardan bazıları; araştırmacı olarak eğitimci, yansıtıcı eğitim, yansıtıcı uygulayıcı, eylemde 
yansıtma, yansıtıcı öğretimdir. Sanat eğitimi alanında öğretmen yetiştiren kurumlarda, öğretmen 
eğitimcileri ve öğretmen adaylarından oluşan bir etkileşim mevcuttur. Bu etkileşimde öğretmen 
adaylarına öğrendiklerini yansıtmaları anlamında yardımcı olabilmek, birer öğretmen ve öğretmen 
eğitimcisi olan öğretim elemanlarının öncelikli görevlerindendir. Bu etkileşim, sadece uygulamaya 
dönük konuların dersler bağlamında yansıtılmasına değil, düşünme ve uygulama alanlarının 
birleştirilmesinde karşılaşılan ahlaki (toplumsal değerler), politik ve teknik konularda etkin 
yansıtma durumları oluşturulmasına da yöneliktir. Bu anlamda öğretmen adaylarının alana ve 
mesleğe ait geçmiş kişisel deneyimleri, bilgi aktarımına ilişkin görüşleri ve öğretmenlik 
uygulamalarında edindikleri iletişimsel/yansıtıcı deneyimler oldukça önemlidir. Lisans düzeyinde 
eğitim alan öğretmen adaylarına kazandırılacak alan ve meslek bilgisinin yanı sıra, bu bilgileri 
eğitim bilimleri bilgi birikimleri ile sentezleyebildikleri tecrübeler yaşatmak bu seviyedeki eğitimin 
genel amaçlarındandır.  

Bu çalışmanın amacı ise öğretmen adaylarının, alan ve meslek bilgisinin sentezlendiği okul 
deneyimi derslerindeki deneyimlerine ilişkin görüşlerini belirleyebilmek ve bu görüşleri, dersin 
kapsamı doğrultusunda anlamlandırabilmektir. Bu bağlamda yurt içinde ve yurt dışında yapılan 
çalışmalar incelendiğinde; sanat alanının teori ve uygulamasının öğretimine dönük çalışmalar 
ağırlıktayken, öğretmen adaylarının kişisel gelişimlerinin ve geçmişten gelen deneyimlerin 
duygulara yansımalarının önemini vurgulayan çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. Bu araştırma, 
Enid Zimmerman’ın 1994 yılına ait nitel bir çalışmasının; araştırma yöntemi, deseni ve veri 
toplama teknikleri kullanılarak, örneklemi benzer biçimde oluşturularak Türk eğitim sistemine ve 
günümüze uyarlanmasının bir sonucudur. Nitel araştırmalarda sonuçların doğrudan 
genellenebilirlik özelliği bulunmazken, benzer problemlerle benzer araştırma ortamları ve 
katılımcıları oluşturularak tekrarlanabilirliği/güvenirliği ve her maddenin ayrıntılı açıklanmasıyla 
geçerlilik/aktarılabilirlik sağlanmaktadır. Görüşmelerle toplanan veriler içerik analizi yöntemi 
kullanılarak, temalara indirgenmiş ve bu temalar esas alınarak doğrudan anlatımlara başvurularak 
ilgili görüşler betimlenmiştir. Elde edilen tüm bulgular, araştırmanın problemi doğrultusunda 
ortaya koyulan araştırma sorularını cevaplayan biçimde yorumlanmıştır.  

 Over the past century, there has been a noticeable increase in the researches for teaching 
practices in educational environments. In line with this increase, many terms are encountered in the 
literature. Some of them are; teacher as a researcher, reflective teaching, reflective practitioner, 
reflective action, and reflective teaching. There is an interaction between teacher educators and 
preservice teachers in the arts education institutions. In this context, helping the preservice teachers 
in reflecting what they have learned is one of the primary objectives of the academic staff, who are 
both teachers and teacher educators as well. This interaction aims not only reflecting practical 
subjects as part of the courses but also forming effective reflecting circumstances in moral (social 



ULEAD 2013 Annual Congress:ICRE 92 

values), political and technical subjects which are encountered in integrating areas of thought and 
practice. Within this scope, preservice teachers’ own professional experiences, opinions on 
transferring knowledge and communicative/reflective experiences they get during their teaching 
practices are highly important. Apart from the content and professional teaching knowledge to be 
provided for the undergraduate preservice teachers, one of the main goals of education at this level 
is to make them gain experiences with which they can synthesize this knowledge and educational 
sciences background information.  

This study aims to define the opinions of preservice teachers on their personal experiences 
during school experience courses, where content and professional teaching knowledge are 
synthesized, and to give explanations for these opinions in the context of the concerning courses. In 
this regard, when the studies conducted in Turkey and abroad are examined, it is remarkable that 
studies aiming at theoretical and practical teaching of art are common while the studies which lay 
emphasis on the importance of the reflections of personal development of the preservice teachers 
and their experiences on their emotions are rather rare. The research method, design and data 
collection techniques of a qualitative research study conducted by Enid Zimmerman in 1994 were 
used in this study; the sample was similarly created and adapted to the current Turkish education 
system. Whereas qualitative researches are not directly generalizable, with the similar problems, 
research environments and participants, replicability/reliability are ensured and by means of the 
detailed explanation of each item, validity/ transmissibility are secured. The data collected in the 
interviews were categorized into themes using content analysis method and based on these themes; 
related arguments were described using direct expressions. All the findings were interpreted in line 
with the research questions presented in accordance with the research problem. Keywords: 
reflective teaching, art, teacher, interaction 

  

Farklı Disiplinlerden Gelen Öğrencilerin, “Desen” ve “Grafik Desen” Eğitiminde 
Karşılaştıkları Zorluklar: Uludağ ve Kastamonu Üniversitesi Modelleri 

Evrim Sırmalı Şirin 
Uludağ Üniversitesi 

Güllü Yakar  
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu Grafik Programı 

Plastik sanatlar dalında eğitim alan öğrencilerin geçmesi gereken oldukça uzun bir süreç 
vardır. Bu süreç; meslek yüksekokulları grafik programlarında çok daha kısa bir zaman içerisinde 
verilmek durumundadır. Ayrıca son yıllarda eğitim politikalarında yapılan değişikliklerle birlikte; 
meslek yüksekokulları grafik programlarına girişte, grafik bölümünden mezun olma şartı ortadan 
kalkmış ve öğrencilerin ortaöğretim alanlarının dışındaki bölümleri seçebilmeleri mümkün hale 
gelmiştir. Bu durum özellikle yetenek gerektiren derslerde, farklı bölümlerden gelen öğrencilerin 
zorlanmalarına, derse ilginin azalmasına, bu nedenle de dersten başarısız olarak her sene yeniden 
dersi alttan almalarına neden olmaktadır.Sanat/tasarım eğitimi alan öğrencilerin; temel sanat 
öğelerini öğrenip, uygulayabilmeleri için “Desen” dersine gereksinimleri vardır. Böylece öğrenci 
farklı çizim teknikleri kullanmayı öğrenirken; bu teknikleri desen ilkeleri ile birleştirme deneyimi 
kazanmaktadır. Hem farklı teknikleri, hem de çeşitli ilkeleri kullanmayı öğrenen öğrenci, yaptığı 
gözlemler sayesinde görsel algısını da geliştirmektedir. Seçilen sanat/tasarım disiplinine göre 
alınan desen dersinin üzerine diğer sanat eğitimi modelleri eklenmektedir. Grafik branşında “Grafik 
Desen” önemli ve gerekli derslerden biridir. Bu derste öğrenci, desen dersinde aldığı temel eğitimi 
grafiksel bir anlatımla sunabilmeyi öğrenir. “Desen” dersi becerileri, “Grafik Desen” dersinin 
üsluplaştırma, yalınlaştırma ve bozumsama teknikleri yardımıyla tasarımsal bir tabana oturtulur. 
Böylece grafik tasarım atölye derslerine altyapı hazırlanır.Araştırma; ortaöğretim kurumlarının 



ULEAD 2013 Annual Congress:ICRE  93

farklı alanlarından mezun olarak, önlisans grafik tasarım programlarına girmeye hak kazanan 
öğrencilerin; bölüm derslerine uyum düzeylerini bulgulamayı amaçlamaktadır.  

Bu amaçla; 2012–2013 Akademik yılında Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu ve Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım 
Programlarında eğitim gören öğrenciler örneklem olarak alınacaktır. Öğrencilerin ortaöğretim 
mezuniyet alanları, derslere ilişkin tutumları gibi verilerin elde edilebilmesi amacıyla tarama 
yöntemi uygulanacaktır. Ek olarak, öğrencilerin “Desen”/“Grafik Desen” derslerindeki çalışmaları 
ve notları araştırma için derlenecektir. Bu yöntemle, öğrencilerin ortaöğretim mezuniyet alanları ile 
söz konusu derslerdeki çalışmaları ve notları arasındaki ilişkinin saptanması 
hedeflenmektedir.Kongre konularından olan “Güzel Sanatlar Eğitimi” kapsamına uygun olduğu 
düşünülen bu araştırma sayesinde, sanat/tasarım eğitiminin kalitesini arttırmak mümkün 
olabilecektir. 

 

Difficulties The Students Faced From Different Disciplines At “Drawing” And 
“Graphic Drawing” Courses: Uludağ And Kastamonu University Models 

The students training in plastic arts, have a rather lengthy process to go through. This period 
must be given in a much shorter time at vocational schools of higher education graphic programs. 
In addition, the condition of graduated fr om graphic department had been removed for entrance to 
graphic programs and it has become the students being able to choose outside their field of 
secondary education with changes at educational policies in recent years. This situation, leads to 
the students from different departments were not capable, reduction of interest to the course, 
therefore, re-course every year by failing to take the course, particularly at courses which requires 
skills. Art /design students are in need of "Drawing" course to learn and apply the basic design 
elements. Thus, the students learn to use different drawing techniques and gain the experience of 
merging these techniques with the principles of design. The students who learn to use different 
techniques as well as various principles improve visual perception by his observations. Other art 
education models are added to “Drawing” course according to the selected art/ design discipline. 
"Graphic Drawing" is one of the important and necessary courses at graphic branch. In this course, 
students learn to be able to present the basic skills with a graphical expression. “Drawing" class 
skills placed to the design base with the help of "Graphic Drawing" course’s stylization, abstraction 
and deformation techniques. Thus, the infrastructure is prepared graphic design studio courses. The 
research aims to detect the student’s congruence levels to branch courses who were graduated from 
different areas at secondary education and eligible to take undergraduate graphic design programs. 
for this purpose, students training in 2012-2013 academic year at Graphic Design Programs of 
Kastamonu University Kastamonu Vocational School of Higher Education and Uludağ University 
Vocational School of Technical Sciences will be taken as a sample. Survey method will be applied 
in order to obtain such data like areas of graduation from secondary education and attitudes to the 
courses. In addition, the studies and scores of student’s "Pattern" - "Graphic Drawing" courses will 
be compiled for research. In this way, aimed to determine the association between the areas in 
secondary education and studies-scores of the mentioned courses. Through this research which is 
considered to be appropriate one of the Convention’s issues "Fine Arst Education", it will be able 
to improve the quality of art/ design education. 
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Müzik Öğretmenliğine Alan Değişikliği Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Durum 
Değerlendirmesi 

Mümtaz Akkol  
Bozok Üniversitesi 

Habip BEDİR  
Bozok Üniversitesi 

2002 yılı ve öncesinde Sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmen adaylarının yan 
eğitim dalları bulunmaktadır. Sınıf öğretmenliği yapmakta iken başta eş durumundan kaynaklanan 
yer değiştirmeler olmak üzere çok sayıda sınıf öğretmeni yan dal branş öğretmenliğine geçmiştir. 
Bu atamalar müzik öğretmenliğine alan değişikliği yapan sınıf öğretmenlerinde, bölüm 
yeterliliğinin düşük olması ve deneyimli meslektaşları tarafından kabullenilmeme durumlarını 
beraberinde getirmiştir. Alan değişikliği yaparak müzik öğretmeni olan sınıf öğretmenlerinin başka 
ne gibi zorluklar yaşadığı, müzik öğretmenliği hakkındaki atanmadan önceki ve bugüne ait bakış 
açısı, mevcut duruma yönelik öneri ve görüşleri bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı 2012 yılında müzik öğretmenliğine alan değişikliği yapan sınıf öğretmenlerinin 
durum değerlendirmesidir. Araştırma, özel durum çalışması niteliğindedir. Araştırmanın 
örneklemini 2012 Eylül ayında Ankara ili Keçiören ve Altındağ ilçelerine sınıf öğretmenliğinden 
alan değişikliği yaparak gelen 16 müzik öğretmeni oluşturmaktadır.  

Araştırmanın verileri 5 açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırma 
sonucunda; öğretmenlerin geçiş sürecinde problem yaşadıkları, zümre ve ortak çalışmalarda branş 
arkadaşlarıyla uyum sağlamakta zorlandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenler kaynak kitap ve 
materyal eksikliği, çalgı çalma becerisi, alan hakimiyetinin olmayışı, hizmet içi eğitim kursu 
alınmaması, fiziki alanların uygun olmaması gibi sorunlarla karşılaşıldığını ifade etmiştir. Bununla 
birlikte alan değişikliğinin farklı bakış açılarının kazanılması, kişisel gelişim sağlaması ve sanat 
eğitiminin öneminin anlaşılması adına olumlu katkısının olduğu tespit edilmiştir.  

İlköğretim Müzik Öğretmenlerinin Müzik Öğretimine İlişkin Deneyimleri Üzerine 
Nitel Bir Araştırma 

Abdurrahman Şahin  
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 

Mehtap Taşdemir  

Geneleğitim içinde önemli bir yere sahip olan müzik eğitimi çocuğun düzenli ve planlıbir 
şekilde ilk kez, önceki yapılanmada ilköğretim I. Kademede ve yeniyapılanmada ise ilkokulda 
almaya başladığı bir eğitimdir. Ancak önceki araştırmalargöstermektedir ki, Müzik eğitimi ve 
öğretimi hem derse yönelik algılar hem deuygulama açısından okullardaki başlıca sorunlu 
alanlardan biri olmaya devametmektedir.  

Bu araştırmanın amacı, Müziköğretmenlerinin müzik öğretimi ile ilgili görüş ve 
deneyimlerinden yolaçıkarak, müzikdersi öğretim programının uygulanışındaki destekleyici ve 
engelleyicifaktörleri saptayarak bunları program geliştirmebağlamında değerlendirmektir. 
Araştırma nitel araştırma desenlerinden biri olan Örnek Olay desenine dayalı olarakyürütülmüştür. 
Çalışmaya Batı Anadolu’da yer alan bir şehir merkezi ve merkezebağlı köylerinde bulunan 
devletebağlı ilköğretim okullarında, 2011-2012ders yılında görev yapmakta olan 10 Müzik 
öğretmenikatılmıştır. Mevcut durumu derinlemesine anlama ve dolayısıyla betimleme amacıyla 
yapılan durum çalışmasında veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Veri 
toplama aracı olarak ise öğretmen görüşme formu ilebirlikte ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Elde 
edilen nitel veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiş, öğretmenlerin görüşme 
esnasındakiifadelerden bulgular elde edilmiştir. Müzik öğretmenlerinin ilköğretim müzik dersi 
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öğretim programını uygulama sürecine ilişkin deneyimleri Sorun, Beklenti ve Önem temaları 
altında önemli bulgulargöstermektedir. Bulgular, öğretmenlerin müzik dersinin önem boyutuna 
değinmelerine rağmen üzerlerinde yüksek not baskısı yaşadıklarına; müzik dersinin veli, idare, 
öğrencitarafından önemsiz olarak görüldüğüne dair dikkate değer kanıtlar sunmaktadır. 
Öğretmenlerin müzik dersinin işlenişi sırasında yaşadıkları önem boyutundaki sorunlaraek olarak, 
müzik dersi öğretim programına yönelik sorun boyutundaki deneyimleride, müzik öğretim 
programının hedef, içerik ve eğitim durumları boyutlarının program düzenleme (revision) 
bağlamında yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. 

  

Teknoloji Tasarım Dersinde Yaratıcı Düşüncenin Geliştirilmesinde Çağdaş Sanatın 
Yeri ve Önemi 

Figen Girgin  
Marmara Üniversitesi 

 Çağın getirdiği teknolojik yeniliklerin etkisiyle, sanat da değişime uğramıştır. Sanatta; 
düşünce, dil ve iletişimin etkinliği artmıştır. Sanatçının kullandığı araçların yanı sıra, sanatçı-
izleyici belleğinde var olan hayali, görsel ve kavramsal imajlar da değişime uğramıştır. Çağdaş 
Sanatta, tüketim toplumunu değerlendiren bakış açısı, çevre bilinci, farkındalık, sanat eseri- mekan- 
izleyici ilişkisinin fiziksel değişimi, eserde düşünmeyi, sorgulamayı ve düşündürüp sorgulatmayı 
ön planda tutan bir anlayış hakimdir. Teknoloji Tasarım derslerinde de, öğrendiklerini günlük 
hayatta kullanabilecek, ya da yaratıcı fikirlerle günlük hayatı kolaylaştıracak, yeni çözümler 
üretecek nesiller hedeflenmektedir. Çevresine daha duyarlı, olay-mekan-insan arasındaki ilişkiyi 
eleştirel bakış açısı ile sorgulayan, gözlemleyen, estetik beğenisi, hayal gücü gelişmiş, yaratıcı, 
bağımsız ve özgün düşünen, gelecek ile ilgili yeni projeler üretebilen, duygu ve düşüncelerini farklı 
malzeme ve tekniklerle ifade etmesi beklenen öğrencilere, 4+4+4 sisteminin ikinci kademesinde 
verilen Teknoloji Tasarım dersinin, düşünceyi, yaratıcı düşünmeyi, eleştirel bakış açısını ve 
farkındalığı merkez alan Çağdaş Sanat ile ilişkilendirildiğinde daha verimli olacağı 
düşüncesindeyim. Böylelikle, öğrenci, hem sanatsal eğilimleri takip etmiş olacak, hem de sanat-
estetik-yaratıcı düşünce ile yaşama, yeni fikirleri ile katkıda bulunabilecektir. Unutmamalıyız ki, 
günümüz teknolojisi ve çağımızın ön koşulu yaratıcı ve özgün düşünceden geçmektedir. Bu 
bildiride; Çağdaş Sanattan örneklerle, Teknoloji Tasarım dersi ilişkilendirilerek ele alınmış, 
Teknoloji Tasarım dersi ile Çağdaş Sanatın ilişkilendirilmesinin önemi ve gerekliliği üzerinde 
durulmuştur. 

  

Güzel Sanatlar Eğitimi Veren Meslek Yüksek Okullarının Sorunları 

Nergis Çanak  
Trakya Üniversitesi 

Yükseköğretim de iki yıllık eğitim veren eğitim kurumlarına meslek yüksek (önlisans 
programları) okulları denilmektedir. Meslek yüksekokullarının kurulma amacı, yeni bir kapasite 
oluşturarak hem lisans programlarının önündeki yığılmaları önlemek, artan yükseköğrenim talebini 
karşılayarak eğitim imkanlarını genişletmek; hem de Ülkemizin tarım, ticaret, sanayi, hizmet ve 
bilişim alanlarının değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap verecek kalifiye ara eleman ihtiyacını 
karşılamak ve toplumsal gelişmeyi yaygınlaştırmaktır. Çağdaş dünyada meslek yüksekokullarını 
bitirme oranı tahmini olarak %52’, bizde ise, ancak %17’dir. Meslek yüksekokulları, 1981 yılında 
üniversitelere devredilen meslek yüksekokullarında, devir işleminden sonra ciddi bir atılım 
yaşanmıştır. Nitekim o atılımlarla, 1982- 83 öğretim yılında 54 olan okul sayısı, bugün çok büyük 
rakamlara ulaşarak sayısal anlamda ciddi gelişmeler sağlanmıştır. Fakat bu rakamların gösterdiği 
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okul, program, öğretim elemanı ve öğrenci sayılarındaki göreceli artışa karşılık, meslek 
yüksekokullarının günümüzde pek çok sorunu bulunmaktadır. Maalesef ki bu okulların gerçek 
fonksiyonları üzerinde durulup, çağdaş dünyadaki gibi bir cazibe merkezi haline getirilememiştir. 
Ancak; meslek yüksekokullarının yaşadığı sorunlar dışında bu okullar bünyesinde olan ve güzel 
sanatlar eğitimi veren bölümlerin sorunları daha ciddi boyutlarda ve küçümsenemeyecek ölçüdedir. 
Bu araştırmada bu alanda yaşanan sorunları ve olası çözümler üzerine betimleyici bir çalışmadır. 

  

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme 
Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi 

Elçin Ünal Öney  
Adnan Menderes Üniversitesi 

Onur Topoğlu  

Bu çalışmada Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinin eleştirel 
düşünme eğilimlerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak kişisel 
bilgi formu ve Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerin ortaya koymak 
amacıyla “California Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini, 
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğlenciler oluştururken 
örneklemini 2011-2012 bahar yarıyılında Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik 
Eğitimi Anabilim Dalı ve Resim-iş Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan 205 öğrenci 
oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin, onların alanlarına, cinsiyetlerine, yaşlarına, 
annelerinin eğitim durumuna, babalarının eğitim durumuna, ailelerinin gelir durumuna, televizyon 
izleme alışkanlıklarına, yayın takip etme sıklıklarına, evlerinde internet olup olmamasına, internette 
ne kadar vakit harcadıklarına, akademik başarılarına ve alan başarılarına göre anlamlı farklılık 
gösterip göstermediği ortaya konulacaktır. 

  

Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Çalgı Öğretimi Yeterlik Düzeyleri ile İlgili 
Görüşlerinin İncelenmesi 

Şehriban Koca  
Mersin Üniversitesi 

Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Anabilim dallarında 
yetişmekte olan müzik öğretmeni adaylarının mesleki eğitimlerinde çalgı eğitiminin önemi 
büyüktür (Çilden ve Ercan, 2004:1). “Müzik öğretmeni adaylarının gelişmelerini sağlayacak temel 
teknik ve müzikal doğruları aktarabilecek yetenek, kapasite ve donanımda olmaları, gelecekte çalgı 
eğitimcisi de olabilecek bu öğrencilerin çalgılarında yetkin olmalarını sağlamaya yardımcı olacak 
önemli bir koşul olarak karşımıza çıkmaktadır” (Çilden, 2006:546).Bu doğrultuda araştırmada 
müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı öğretimi yeterlik düzeyleri ile ilgili görüşlerinin 
incelenerek mevcut durumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 
2012-2013 eğitim yılı bahar yarıyılında Niğde Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik 
Öğretmenliği Anabilim dalı 4. sınıfında öğrenim gören müzik öğretmeni adayları oluşturmaktadır. 
Araştırma nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı 
olarak “kişisel bilgi formu” ve açık uçlu sorular kullanılmıştır. Elde edilen veriler ‘içerik analizi’ 
tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları değerlendirme aşamasındadır.  
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Ortaokul 5. Sınıf Müzik Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabının Konu-Öğrenme Alanı-
Kazanım-İçerik İlişkisi 

 

Damla Bulut  
Niğde Üniversitesi 

Araştırmanın amacı, ortaokul müzik dersi 5. sınıf öğretmen kılavuz kitabının konu-öğrenme 
alanı-kazanım-içerik ilişkisini değerlendirmektir. Belirtilen amaç doğrultusunda ortaokul 5. sınıf 
müzik dersi öğretmen kılavuz kitabının ilgili boyutları ayrı ayrı ve birbirleriyle ilişkisi yönünden 
bir bütün olarak incelenmiştir. Bu incelemeler ışığında söz konusu kılavuz kitabın konu-öğrenme 
alanı-kazanım-içerik ilişkisi ile bu boyutların örtüşme durumu tespit edilmiştir. Araştırmada veriler 
literatür taraması ve doküman analizi yapılarak elde edilmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda, 
ortaokul 5. sınıf müzik dersi öğretmen kılavuz kitabının; 13 farklı konuyu içerdiği, konuların 
öncelik-sonralık, hazırlayıcılık-tamamlayıcılık ilişkisi olmadan birbirinden bağımsız konular olarak 
ele alındığı, konuların birbirinin devamı nitelikte olmadığı, konu-öğrenme alanı ilişkisinin yüksek 
olduğu, konu-kazanım ilişkisinin tam olarak sağlanmadığı, konuların ilgili içeriği yansıtmadığı, 
öğrenme alanı-kazanım ilişkisinin tam olarak sağlanmadığı, kazanım-içerik ilişkisinin tam olarak 
sağlanamadığı, konu-öğrenme alanı-kazanım-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu ve bu 
boyutların tam olarak örtüşmediği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

  

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Sanat Okuryazarlığı Düzeyleri 

 

İzzet Yücetoker  
Niğde Üniversitesi Araştırma Görevlisi Doktora Öğrencisi 

Bu çalışmanın amacı, güzel sanatlar eğitimi bölümünde okuyan müzik ve resim 
öğrencilerinin sanat okuryazarlığını düzeylerini belirlemek, okuryazarlık uygulamaları hakkında 
bilgi vermek, sanat uygulamalarında kuram bilgilerini kullanmalarını sağlamak ve güzel sanatlar 
eğitimi bölümü öğrencilerinin okutulduğu ders programının sanat okuryazarlığı becerilerini 
geliştirmelerine katkısı bulunup bulunmadığını belirlemektir.  

Araştırma grubu Niğde üniversitesi güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik(120) ve resim(120) 
öğrencilerinden oluşmaktadır. Geliştirilen sanat okuryazarlığı ölçeği bu iki gruba da uygulanmıştır. 
Bu araştırma betimsel bir alan çalışması olup, kaynak tarama ve nicel araştırma tekniklerine 
başvurulmuştur. Nicel verileri çözümlemede her iki grubun okuryazarlık düzeyleri arasındaki 
farkları bulmak için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır. Ayrıca her iki grubun kendi içerisindeki 
okuryazarlık düzeyleri arasındaki farkların anlamlılık düzeyleri için bağımsız örneklem tek yönlü 
varyans testi ve bu farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu gösterebilmek için ise Tukey 
HSD testi uygulanmıştır.  

 İki grubun arasındaki farkı görebilmek için yapılan t testi sonuçlarına bakıldığında 
anlamlılık değeri 0,29 olduğu görülmektedir. İki grup arasındaki ilişkinin p <0,05 düzeyinde 
istatiksel olarak anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Resim öğrencilerinin müzik öğrencilerine göre 
sanat okuryazarlığı düzeyleri daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Müzik ve resim 
öğrencilerinin sınıflara göre sanat okuryazarlığı farklılıklarını belirlemek amacıyla yapılan tek 
yönlü varyans analizinde ise sınıf düzeyi yükseldikçe okuryazarlık düzeylerinin de yükseldiği 
sonucuna ulaşılmıştır. Her iki sınıf arasındaki ilişki ise p< 0,05 düzeyinde anlamlı olduğu 
belirtilmiştir.  
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Sanat okuryazarlığı literatürü incelenerek güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik ve resim 
anabilim dalı 8 dönem öğretim programı incelenmiş ve sanatokuryazarlığına katkı sağlayabilecek 
dersler belirlenmiştir. Test sonuçlarıyla öğretim programının yeterliliği karşılaştırmalı olarak 
sunularak tartışmaya sunulmuştur. 

  

Kayıtları Yapılan Türk Flüt Eserlerinden Yunus’un Mezarında, Fl-75 ve Hyper Flute 
Adlı Eserlerin Tanıtılması 

Hazan Kurtaslan  
Niğde Üniversitesi 

Cumhuriyet döneminden itibaren Atatürk’ün desteği ile Müzik alanındaki gelişmeler hız 
kazanmıştır. Genç yetenekli müzisyenler, bestecilik ve icracılık eğitimi almaları için yurt dışına 
gönderilmiştir. Yetişen bestecilerimiz, gerek batı formlarından, gerek geleneksel müziklerimizden 
ve gerekse elektronik müzik malzemelerinden faydalanarak pek çok eserler bestelemişlerdir. Bu 
eserler arasında flüt için yazılmış olanlar, eğitsel ve sanatsal amaçlar doğrultusunda günümüzde 
kullanılmakta ve icra edilmektedir.  

Araştırma kapsamında eserlerinin kaydı yapılmış olan Türk bestecilerinden Ekrem Zeki Ün, 
İlhan Usmanbaş ve Mete Sakpınar’ın bestelemiş oldukları flüt eserleri tanıtılmıştır. Araştırmada 
doküman analizi yöntemi kullanılarak alan yazın taranmış, eserlere ulaşılmış ve analizleri 
yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Ekrem Zeki Ün’ün “Yunus’un Mezarında” adlı eseri, 
bestecinin öğrencilik ve gençlik yıllarını kapsayan dönemde yazılmıştır. Yunus’un Mezarında, flüt 
ve piyano için yazılmış, genellikle serbest ölçüler kullanılan mistik bir eserdir. İlhan Usmanbaş’ın 
“Fl-75” adlı eseri, solo flüt için yazılmıştır. Eser, ağır-hızlı-ağır-hızlı bölümlerden oluşmaktadır. 
Eserde serbet ölçülere yer verilmiştir. Mete Sakpınar’ın “Hyper Flute” adlı eseri elektronik teyp ve 
flüt için yazılmıştır. Flüt kaydı yapıldıktan sonra elektronik sesler eşliğinde çalınmakta, böylelikle 
akustik ve elektronik tını birlikte seslendirilmektedir.Araştırmanın, konu ile ilgili yapılacak farklı 
çalışmalara örnek oluşturacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Türk bestecileri, flüt eserleri, 
Yunus’un Mezarında, Fl-75, Hyper Flute. 

  

Müzik Öğretmeni Adaylarının Çalgı Eğitimine Yönelik Repertuar Kazanım 
Durumlarının İncelenmesi 

Hazan Kurtaslan  
Niğde Üniversitesi 

Şehriban Koca  
Mersin Üniversitesi 

Çalgı eğitimi ile bireylerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yapılarında değişiklikler 
oluşturulabilir. Eğitimcilerin yardımıyla, bireylerin çalgı çalma becerilerinde gelişmeler beklenilir. 
Bireyin bu gelişiminde öğretilen çalgıya yönelik kazandırılacak repertuar da önem taşımaktadır. 
Çalgı eğitimi süreci içinde bireyler için; çalgı çalma seviyesine uygun, çalgıyı daha çok seveceği, 
öğrenilen bilgileri destekleyici ve kalıcılığını sağlayıcı bir repertuar oluşturulmalıdır. Bu 
doğrultuda yapılan araştırma da, müzik öğretmeni adaylarının çalgı eğitimlerine yönelik repertuar 
kazanım durumlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim 
yılı bahar yarıyılında Niğde Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği 
Anabilim Dalı’nda öğrenim gören müzik öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Araştırma betimsel 
olup durum tespiti yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından 
hazırlanmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik ile içerik analizi 
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teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları değerlendirme aşamasındadır. Anahtar Kelimeler: 
Müzik öğretmeni adayları, müzik eğitimi, çalgı eğitimi, çalgı öğretimi, repertuar. 

  

Okul Dışı Öğrenme Mekanları Olarak Müzelerin Eğitim Sistemimiz İçerisindeki Yeri 

Yüksel Göğebakan  
İnönü Üniversitesi 

Okullar, dünyanın her yerindebelirlenmiş olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için, hazırlanan 
programlarınuygulanması bakımından, çok önemli bir işlevselliğe sahiptir. Öğrenciler bütüneğitim-
öğrenim hayatlarını okulda geçirirler, her ders için hazırlanan öğrenimprogramlarını buralarda 
alırlar. Her ders de kendi içeriğine göre öğrenciyevermesi gereken bir programa sahip olup, bu 
program içeriğini en iyi şekildeöğrenciye vermeye çalışır. Ancak daha kalıcı bir öğrenme sağlamak 
için, dersinamaçları doğrultusunda hazırlanan kazanımların gerçekleştirilmesi bakımından 
çağınşartlarına uygun yöntem ve tekniklerin tercih edilmesi gerekmektedir. Sonyıllarda teknolojik 
alanda yaşanan hızlı gelişmeler birçok farklı teknik veyöntemin eğitim-öğretim içerisinde 
kullanılmasına sebebiyet vermektedir. Özelliklefarklı mekanların eğitim-öğretim içerisinde 
kullanılması, öğrencilerin bazıdersleri birinci elden yaşayarak öğrenmeleri, belirlenen 
kazanımlarıngerçekleştirilmesi bakımından oldukça büyük önem taşımaktadır. Kuşkusuzeğitim-
öğretim amaçlı kullanılacak olan bu öğrenme ortamlarından birisi demüzelerdir. Müzeler, birçok 
dersin işlenmesi için gerekli atmosfere sahip olup,öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine 
imkan vermektedir. Öğrenmenin son derece esnek olduğu müze ileeğitimde yüz yüze öğrenme 
doğrudan, doğal, kişiler arası bir iletişim yöntemiolarak çok önemli bir yere sahiptir. Karşılıklı 
iletişimin bir gerekliliğiolarak burada paylaşma, değiştirme, tepki verme olanağı vardır. 
Müzedegerçekleştirilen yüz yüze öğretmede çok farklı öğretme biçimleri ve etkinliktürleri, elle 
yoklama, çizim yapma, rol oynama vb. kullanılırken aynı zamandaburada gerçekleştirilen yüz yüze 
öğrenme potansiyelleri son derece geniş biryapıya da sahiptir. Yapılan bu çalışmada, Çağdaş Türk 
Eğitim Sistemi içerisindemüze mekanlarının kullanılması bakımından son yıllarda yaşanan 
gelişmeler elealınmıştır.  

 

The Place of Museums in Our Education System As Learning Places Outside The 
School 

Schools have very importantfunctionality in terms of achieving the aims that are determined 
in all overthe world and applying the programmes that are prepared. Students spend theirwhole 
training-teaching life at school, and get the learning programme which isprepared for each lesson 
here. Each lesson has a programme for the studentaccording to the lesson’s content and tries to give 
the content of theprogramme in the best way to the student. However; to enable a more 
permanentlearning, methods and techniques that are appropriate to the conditions of theage need to 
be preferred in terms of achieving the acquisitions preparedtowards the lesson’s aims. The rapid 
developments about technology in recent yearscause many different techniques and methods to be 
used in training-teaching. Especially using the different places in training-teaching, students’ 
learningsome lessons by experiencing have a great importance to fulfill the determinedacquisitions. 
Unquestionably one of the learning places which will be used for training-teaching is museums. 
Museums have the required atmosphere to do many lessons and allows students bydoing and 
experiencing. Face to face learning in education with museum that thelearning is highly flexible as 
directly,naturally and communication method among people has a very important place. As the 
necessity of mutually communication; there is the possibility of sharing,changing and reacting. In 
face to face teaching that is carriedout in museums, many different teaching techniques and 



ULEAD 2013 Annual Congress:ICRE 100 

activities, manuallyinspecting,drawing and role playing are used and at the same time face to 
facelearning potentials that are carried out here has highly large structure. In this study, 
improvements in recent years have been handled in terms of usingthe museum locations in 
contemporary Turkish Education System.  
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FOREIGN LANGUAGE EDUCATION 

Washback Effect and Teacher Burnout 

 

Kemal Özmen  
Gazi University, Gazi Faculty of Education English Language Teaching Program 

Paşa Cephe  
Gazi University, Gazi Faculty of Education English Language Teaching Program 

As a stressful occupation, teaching may lead to burnout, which is a negative emotional 
reaction occurring as a result of work-related stressors. Preparing learners to high-stakes 
examinations is one of these stressors for English teachers. Although washback effect of such 
examinations has been investigated in different contexts, the literature is scarce with the impact of 
those examinations in terms of burnout. This study attempts to reveal whether high-stakes language 
examinations exert a washback effect that results in burnout among English teachers. A 
representative sample of 482 English teachers working in private language schools participated in 
this study. The participants completed “Teacher Burnout Scale”. Also 192 teachers who were 
identified to suffer from burnout at alarming degrees were interviewed to reveal whether their 
burnout syndrome was a result of teaching for high-stakes examinations. Results indicated that 
high-stakes English examinations triggered negative affective responses that led to teacher burnout 
in various degrees. 

 Almanca'da 'Yeni İmla Klavuzu'nun Kısaca Örneklerle Gösterilmiş Önemli Kuralları' 

 

Halis Benzer  
Kırıkkale Unıversıtesı Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Kırıkkale 

Konrad Duden published his main work Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der 
deutschen Sprache in 1880. It represented the base for the reform of the German orthography of 
1901, which from then on was mandatory in Germany. This paper is based on the 1998 Guidelines 
of the Ministry of School and Further Education of the Land Northrhine-Westphalia. The principles 
of the new orthography serve to secure a unified orthography for all those who have to adhere to 
them, such as teachers, student, government officials and legislators.  

Konrad Duden’ın 1881 yılında yaymış olduğu Vollständiges Orthographisches Wörterbuch 
der deutschen Sprache adlı eserini esas alarak 1901 yılında yapılan ilk ‘İmla Klavuzu Reformu’ 
Almanya için bir başlangıç sayılmış buna müteakip yıllarca yenileri takip etmiştir. İşte bu 
çalışmanın amacı, Kuzey Ren Westfalya Eyaleti Eğitim Bakanlığı (Ministerium für Schule und 
Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen) tarafından 1998 yılında yayınlanan “Yeni İmla 
Kılavuzu”nun (Neue Rechtschreibung und die wichtigste Regeln) önceki Almanca imla 
kılavuzlarına göre getirmiş olduğu yenilikler örneklerle betimlemektir. 1901 yılından beri imla 
kuralları, Alman dilinde sürekli yenilenmek istenmiştir. Bunun için çeşitli yıllarda bir takım 
kurallar ve değişiklikler getirilmiştir. 1998 yılında yayınlanan “Yeni İmla Kuralları Kılavuzu” 1901 
yılından günümüze kadar olan değişiklikleri ve yenilikleri kapsamaktadır ve Almanca’da dilbilgisi 
yönünden birlikteliği sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada yeni kuralların uygulanması, 
mümkün olduğu kadar kısa örneklerle Almanca olarak gösterilmiştir. Bu örneklerin özgün halini 
bozmadan Almanca olarak vermenin okuyucuya daha yararlı olacağı düşüncesinden hareket 
edilerek, bu örneklerin sadece ön açıklamaları Türkçe olarak yazılmıştır. 
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A Diachronic Study on CARS Model 

Çiğdem Güneş  
Gazi University 

It is known to many academics that writing in academic settings can be very challenging, 
especially if you try to get your work published in well-known international journals. The starting 
point, namely the introduction, of the research article (RA) requires authors to carefully choose 
what to include in the introductory parts of RAs and how to capture the readers’ attention for the 
present study. Swales’ (1990) CARS (Create a Research Space) model is a construction which 
guides academics through the RA writing process but how many RAs make use of and strictly 
follow the moves and steps of the model? Despite the large number of studies conducted using the 
CARS model as an instrument, the literature is scarce with the studies focusing on the diachronic 
development of the rhetorical structure of articles in a single journal. The current research deals 
with this issue and analyses two sets of randomly chosen RA introductions from the Journal of 
Applied Linguistics published in two different periods: one in 1996-1997 and the other one in 
2011-2012. The aim of this study is to show the development of the CARS structure over a time 
period of 15 years in articles taken from a single journal. The research presents data on the 
frequency of the used moves and steps within each article of the corpus. It tries to clarify the 
differences between earlier and recently published articles in terms of the usage of the CARS 
model’s moves and steps. The results indicate that the number of recently published RAs 
employing the CARS model is higher than the earlier published ones and that they even make use 
of more moves and steps than their counterparts. Findings demonstrate that due to the increased 
concurrence in the academy and the desire to get RAs published in international journals; among 
the recent RAs, there is a tendency to rely more on the CARS structure for not being rejected 
because of structural deficiencies. 

  

The Apology Strategies of Turkish, Polish and Latvian Prospective English Teachers 

Mehmet Asmalı  
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 

Aysun Yavuz  
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 

The present study is a research into the apology strategy preference and appropriateness 
ofthe use of apology speech act of Turkish, Polish and Latvian final year English Language 
Teachingundergraduate learners in English. The total number of participants is 45, with 15 
participants in eachgroup. A Discourse Completion Test which included 4 apology situations and 
an appropriateness scalewere used as the data gathering tools for this study. The apology strategies 
coding schema employedfor this study is the one used by Hudson, Detmer and Brown in 1995. 
Findings of the study indicatedthat all three groups use very similar apology strategies with some 
exceptions. However, Polishparticipants use more variety of strategies than Turkish and Latvian 
participants. As a result ofKruskal-Wallis H test, no significant difference was observed among the 
groups in terms ofappropriateness according to the evaluation of a native English speaker. 
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Understandings of Independent Thinking 

Nilgun Yucel  
Member of International Association of Research in Foreign  

Language Education and Applied Linguistics 

 Due to the growth of new information and communication technologies, we are being 
exposed to a range of information. In a world surrendered by stereotypes, overgeneralizations and 
biased information through our society and media, there is an increasing interest in developing 
language learners’ independent thinking skills and their ability to question the information that they 
are exposed to. The purpose of this study is to address challenges university-level prep students 
face in a independent thinking skills integrated course. 

  

Tıp Metinleri Çeviri Sorunları 

Derya Oğuz  
Teacher 

Bu çalışmada tıp metinleri çevirisinin, çevirinin özel bir alanı olduğunu ve tıp metinleri 
çevirisindeki en önemli noktanın, çevirinin gerçekleştirilme amacının bilincinde olmak gerektiğini 
vurgulamayı amaçladık. Tıbbi metin çevirisi, çeviriyle ilgilenen herkesin çalışabileceği bir alan 
değildir. Çevirmenin bu alana özgü hatırı sayılır bilimsel donanım ve tecrübe sahibi olması 
gerekmektedir. Çevirmenin görevi, metni, erek dilde mümkün olabildiği kadar doğru, anlaşılır ve 
öz biçimde oluşturmaktır. Bu nedenle tıp çevirisinin özel olarak gerçekleştirilmesi büyük önem 
taşımaktadır. Tıbbi metin çevirmenlerinin dil yetilerinin güçlü olmasının yanı sıra medikal 
terminoloji, akronim ve eponim bilgisine de sahip olması; tıbbi jargona aşina olması, Latince ve 
Yunanca dil yapısına da hakim olması gerekmektedir. 

  

Enhancing Learners’ Attitudes Towards Speaking English Through Creative Drama 

Çiğdem Mazlumoğlu  
Milli Eğitim Bakanlığı - Sultanbeyli Hüsnü M. Özyeğin  

Anadolu Lisesi / İstanbul 

This study aimed to investigate the effectiveness of creative drama on the enhancement of 
learners’ positive attitude towards speaking English in state high schools. A one-group pre-
test/post-test study was carried out with 12 intermediate level students who were voluntarily 
selected. As a treatment students attended a 4-week creative drama program run by the researcher 
who received 320 hours of training for being a creative drama instructor. Four different instruments 
were employed to collect data in the study: Attitude questionnaire towards speaking English, 
student interviews, teacher observation notes and reflective journals. The attitude test was 
administered to the participants before and after the 4-week creative drama program, and the 
findings were compared to see the impact of the treatment. The data obtained by reflective journals, 
observation notes and interviews was grouped and analyzed. The results of the obtained data 
indicated that there were significant differences before and after the treatment in terms of 
enhancement of positive attitude towards speaking English. 
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Vocabulary Retention Rate: A Comparison of Digital Storytelling and Paper Story 
Reading in EFL 

Birsen Tütüniş  
Istanbul Aydın University 

Esma Şenel  
Istanbul Aydın University 

Teaching and learning vocabulary is one of the fundamental issues in second language 
acquisition and vocabulary retention is always regarded as one of the greatest problems by second 
language learners. “When students travel, they don�t carry grammar books, they carry 
dictionaries” (Krashen, as cited in Lewis, 1993, p.iii)). It is a well known fact that almost all second 
language learners and instructors are conscious of learning a second language involves the learning 
of large numbers of words (Avila& Sadoski, 1996; Laufer & Hulstijn, 2001). Thus, current study 
investigates vocabulary retention via digital storytelling (listening and reading) compared to story 
reading, and gives the results of a research conducted in EFL classes. The results indicate that 
digital story telling enables learners to retain the vocabulary at a better rate than story reading only. 

  

Pre-Service Teachers’ Perceptions of Media Literacy 

Abdullah Yördem  
ÇOMU 

Cevdet Yılmaz  
ÇOMU 

In a media-saturated society, it is becoming extremely difficult for audience, especially the 
young ones, to discern between positive and negative, fact and fiction, true and false, reliable and 
unreliable content. In such an environment, MEDIA LITERACY, the ability to critically analyse, 
evaluate and discern media content and its production is imperative. Through a survey of 183 
degree students from Çanakkale Onsekiz Mart University (ÇOMU) this paper attempts to find out 
media literacy perceptions of pre-service teachers attending Department of English Language 
Teaching based on the theories provided by the scholars in this field. The research was conducted 
in eight different classes, two classes in every grade level. A hundred and eighty three pre-service 
teachers took part in the survey consisting of four parts: Media Literacy perceptions of the students, 
dealing with media to improve English Language skills, benefits of Media Literacy in learning and 
teaching English Language, and Media Literacy levels of ELT teachers in the eyes of the pre-
service teachers. The data obtained from the study results were analyzed by the researcher by 
means of Excel and Statistical Package for Social Sciences Program (SPSS) through the use of 
descriptive statistics and DUNCAN analysis. Results showed that pre-service teachers attending 
Çanakkale Onsekiz Mart University English Language Teaching Department are eminently aware 
of the concepts of Media Literacy, and that their ELT teachers frequently exploit different kinds of 
media forms in teaching English language skills although they pay partly less attention to the 
concepts of “Media Literacy” than to the use of media forms. 
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Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Yürütülen Yabancı Dil 
Derslerine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

Filiz Uğur Gündoğan  
Balıkesir Üniversitesi 

Murat Özmaden  

Ekrem Öksüz  

Bu araştırma 2012 – 2013 akademik yılında Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu bölümlerinde okuyan öğrenciler üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada elde edilen 
veriler anket yöntemiyle toplanmış olup, verilerin istatistiksel analizi SPSS 20.0 paket programıyla 
çözümlenmiş, mevcut verilerin analizinde ki-kare testi ile frekans tekrarı ve yüzdelik dağılımları 
kullanılmıştır. Yabancı dil öğretiminin yeterliliğini belirlemek amacıyla yürütülen bu çalışmada, 
öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümlerinde uygulanan yabancı dil öğretiminin 
kendileri için gerekli olduğu fikrine tamamen katıldıkları, okulu bitirdikten sonra daha kolay iş 
bulma imkanı sağlayacaklarını düşünmekle beraber, yeterli araç-gereç olmadığı, ders saatinin 
azlığı, ders kitaplarının dil seviyelerine göre zor olduğu nedenleriyle yabancı dil eğitiminin yeterli 
olmadığı düşüncesine katıldıkları görülmüştür. Bu nedenlerden dolayı, daha iyi yabancı dil 
öğretimi için, seviye tespiti yapılarak sınıf ayırımı ve hazırlık sınıfı konulması, ders kitaplarının 
karma (Türk-Yabancı) yazarlardan oluşması, ders işleyişinde öncelikle temel gramer bilgilerine 
ağırlık verilmesi, günlük ve mesleki konularla ilgili pratik (konuşma) ve çeviri çalışması yapılması, 
ders işleyişinde yabancı hocaların sadece pratik (konuşma) dersine girmesi gerekliliği sonucu 
ortaya çıkmıştır. 

  

Foreign Language Learning Anxiety in Turkish Primary School Children 

Esim Gürsoy  
Uludag University Faculty of Education ELT Department 

Feride Akın  

As a result of globalization, the importance given to foreign language learning has increased. 
Many countries in Europe and Asia have lowered the age for learning languages to primary school. 
Teaching English to Young Learners (TEYL) have many considerations such as the method, 
techniques or materials to be used, children’s differences from adults, classroom environment, in 
addition to cognitive and affective factors that affect success. Anxiety, as one of the affective 
factors, has been of concern to language educators for many years. However, most research on this 
topic has been conducted with adolescent and adult learners. Due to this gap in the literature the 
present study aims to investigate the relationship between age and foreign language learning 
anxiety. The study is organized as a case study, and the data are collected via a questionnaire 
(Cronbach’s alpha .876) and semi-structured interviews from 84 primary school children at 
different grade levels from fourth to eight grade.  

According to the research results, the participants’ overall anxiety level was found to be 
moderate, with “test anxiety” having the highest mean (= 2.09) followed by “communication 
apprehension” (= 1.96) and “fear of negative evaluation” (= 1.94). There are significant differences 
between grade levels in terms of the type of anxiety. Accordingly, 4th grade learners had 
statistically significant differences from all other grade levels. This age group was found to be the 
least anxious group, suggesting that younger children have lower affective filters and fewer 
inhibitions than older children. According to the results of this study, younger may be better for 
learning foreign languages in terms of affective factors. Age can be an important determinant of 
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success in language learning, which may justify lowering the age of initial language learning. The 
present research is a case study, and the findings cannot be generalized to other contexts. 
Therefore, further research should investigate age-related factors in anxiety with larger populations 
in similar contexts. Moreover, anxiety studies should consider other factors, such as the teacher, 
teaching methods, classroom atmosphere (affective and physical), assessment techniques, type of 
activities and materials selected in terms of their effect on foreign language learning anxiety in 
children. Other studies in similar and different contexts are necessary for policy makers, language 
educators, and teachers to rationalize language teaching at a younger age and to evaluate the 
“younger the better” philosophy from an affective perspective. Moreover, cognitive, social, and 
linguistic justifications as well as cultural, political, and global views are necessary to determine 
the most appropriate age, learning environment, context, and methodologies for learning a foreign 
language. 

 

Is it Really What it Should Be? Integration of Technology in EFL Textbooks 

Büşra Delen  
Gazi University 

Müzeyyen Demirbaş  
Gazi University 

Cem Balçıkanlı  
Gazi University 

Technology has taken a leading role in the development of foreign language learning, both as 
a teaching tool to deliver the content and as a learning tool to support learners’ creativity in and 
outside EFL classrooms. In line with this role, textbooks, as one of the most reliable resources for 
EFL teachers, are assumed to encourage the use of technology in classrooms. Despite the 
prominence given to the use of technology in recent years, whether or to what extent the textbooks 
do so has not been investigated so far. Taking this concern as a point of departure, this study 
attempted to examine the frequency of technology integration in seven textbooks widely used in the 
preparatory schools of universities in Ankara. We applied an evaluative framework to identify 1) 
whether the selected textbooks encourage the use of technology in EFL classrooms; and 2) to what 
extent the textbooks foster the use of technology. Perhaps surprisingly, despite the increase in the 
use of technological tools in EFL settings, it was found that most of the textbooks mentioned above 
involved limited technological tasks such as asking students to write an e-mail or to read a piece of 
information on a website. However, they provide students and teachers with a rich source of 
applications to be used as self –access materials. The findings driven from this small-scale study 
have clear implications and suggestions for textbook writers by pointing out where textbooks stand 
and count with regard to their role in offering technology. 

  

English Spread in Academia and Its Effects on Turkish Scholars’ Attitudes and 
Publishing Behavior 

Hacer Uysal  
Gazi University 

Global spread of English in academia and its consequences on international scholars have 
been of recent interest. This paper examines the issue within the English spread models of 
diffusion-of English and language ecology paradigms (Tsuda, 1994; Phillipson & Skutnabb-
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Kangas, 1996; Phillipson, 2008) as global pressures for writing in English and according to English 
norms conradict with local rhetorical tendencies, linguistic rights, and calls for pluralism in writing. 
Because studies in local contexts are called for to better understand the relationship between global 
English spread and ecology-oriented reactions, the Turkish macro-level policies regarding 
academic publishing and its micro-level effects on scholars' attitudes and behaviors of publishing in 
Turkish vs. English, in local vs. international journals are explored. First, state policies of academic 
publishing are historically analyzed. Then, data through a survey and interviews with scholars were 
collected from two Turkish universities. The results reveal rapid spread of English encouraged by 
stated policies and some "domain loss" of Turkish in academia and publishing practices; however, 
reactions against English dominance are also seen in attitudes and some institutional practices. 
Thus, English spread and ecology seem to co-exist in conradictory ways in planning and practice 

  

Using Physical Activities and Background Music in an Enriched Classroom in 
Teaching English 

Serhan Köse  
Congress 

There are many factors that influence the learning process. In teaching English one of the 
significant factors is the barriers which prevent students from learning effectively. One of the most 
important factors in learning is the environment (classroom) we learn or teach. In traditional classes 
there are desks which students sit stiff and listen to the teacher. Students are generally bored with 
monotonous activities done in the classroom. Students usually sit on their seats stiffly and do what 
the teacher says. However, students should have fun and experience different roles while they are 
learning in order to break through the monotonousness of their learning experience. for instance, 
using physical activities and using background music according to the activity type will overcome 
the boredom and speed up the learning process easily. This will make students have fun during the 
learning of materials and booster their achievement. In other words, the teacher should create an 
atmosphere that prompts holistic learning in a non-threatening environment. Jensen (1994, p. 299) 
states that with increasing amounts of environmental enrichment, we see brains that are larger and 
heavier, with increased dendritic branching. That means those nerve cells can communicate better 
with each other. With the enriched environment we also get more support cells because the nerve 
cells are getting bigger. Not only that, but the junction between the cells—the synapse—also 
increases its dimensions. These are highly significant effects of differential experience. 

  

Hedges in Discussion Sections of Recent (2010-2012) Articles 

 

Hale Aydın  
Gazi Üniversitesi 

In recent years it is widely recognized that any written text involves an interaction between 
the writer and the reader so that effective academic writing depends on interactional elements 
rather than factual and impersonal ones. They add propositional information in the text and alert 
readers to the writer’s opinion. We have a chance to hear the author’s textual voice by means of 
these interactional elements.  

In academic writing, hedges are important means of both supporting the writer’s position and 
building relationships between the writer and the reader. The appropriate use of hedging strategies 
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for academic argumentation is a significant resource particularly for writers who are at the bottom 
of the ladder and plays an important part in demonstrating competence in a specialist register.  

In linguistics, hedging has been the subject of a considerable body of conceptual and 
empirical research and we know a great deal about the semantic and formal aspects of epistemic 
devices, particularly the modal auxiliaries (Hyland, 1996). However, there are few studies that have 
searched recent articles in terms of hedges and these studies are generally limited to the categories 
of hedging expressions. They don’t provide us with hedging expressions that are mostly used. In 
this respect, this study aims at comparing discussion sections of twenty articles (published between 
2010 and 2012) from two journals (10 articles from Journal of Applied Linguistics and 10 articles 
from ELT Journal) from the same publishing (Oxford Publishing) in terms of hedges. The 
discussion sections of the articles have been chosen to search of using hedges because according to 
Hyland’s study (1994), hedges appear least in the method parts of the articles, which is the least 
discursive section, and are most highly represented in discussion parts since in these parts claims 
are made and the significance of results are argued. Moreover, the present study provides the 
audience with the most frequently used category of hedges and the most frequently used hedging 
expressions for each journal and their percentages. to identify hedges in the articles, one of 
Hyland’s categorization of hedges (1994) was used. In this categorization, there are three devices to 
identify hedges: 1) modal auxiliary verbs (such as; may, might, should, can and could); 2) 
adjectival, adverbial and nominal modal expressions (such as; possible, perhaps, probability); 3) 
modal lexical verbs (such as; believe, assume, appear, indicate). 

The results show that although the average number of words used in discussion sections of 
the two journals were different, the percentages of hedges used in discussion sections weren’t 
different significantly. In both of the journals, modal auxiliary verbs were the most used type of the 
hedges. Also the most frequently used hedging expression for the category of modal auxiliary verbs 
was ‘can’. for the category of adjectival, adverbial and nominal modal expressions, the most 
frequently used expression of hedging was ‘possible’ and for the category of modal lexical verbs, it 
was found to be ‘seem’. In conclusion, using hedges in articles is a choice made by the author. It 
isn’t related to the journal or the publishing of the article. In other words, it is not the journal’s 
expectation but the author’s decision to exploit certain hedge moves. 

  

A Self-Education Programme on Transforming into an ELF-Aware Teacher: A Case 
Study 

Nicos Sifakis  
Hellenic Open University 

Yasemin Bayyurt  
Boğaziçi University 

This paper presents the preliminary findings of a new project coordinated by the authors. The 
project involves training of in-service English language teachers from Turkey and Greece. The 
major aims of the project are: - educating these teachers about ELF concerns, - prompting them to 
develop and teach original ELF-aware lessons for their own classrooms. In this presentation, the 
focus will be on one of the participant teachers. The way she became or is becoming an effective 
ELF-aware English language teacher will be illustrated. The results of the interviews and 
questionnaires that are conducted with the participant teacher who has been keenly working on 
developing her knowledge about ELF concerns since the beginning of the project will be reported. 
The thick description of the participant teacher’s background and impressions of the readings since 
beginning of the project will be given. The results of a questionnaire investigating whether there 
has been a change in the participant teacher's beliefs about teaching English as a foreign language 
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so far will be given as well. The data will be content analyzed. The original feature of this project is 
that it is entirely distance-oriented. It does not involve teachers attending face-to-face seminars in 
which they are told about ELF; instead, teachers are invited to read selections from the published 
literature on global English, ELF and EIL, and respond to questions that prompt them to reflect on 
issues that link what they read with their own teaching experience and context. As can be seen this 
paper will take you through a journey where you will witness the transformation of a classical EFL 
teacher to an ELF-aware teacher. At the end of the paper, the discussion of the implications for 
ELF-aware teacher development programs will be presented. 

 

Yabancı Dil Öğretiminde Yapılandırmacı Kuram 

Tahsin Aktaş  

Bahar İşigüzel  

Yapılandırmacı kuramı temel alan bir yabancı dil öğretme süreci, çevre koşullarını ön plana 
çıkaran ve çevrede olup biten olayları ve bu olayları yaşayan öğrencilerin bilişsel ve psikolojik 
durumlarını sürekli olarak göz önünde bulunduran bir yol izlemektedir. Karşılıklı etkileşimin 
büyük önem kazandığı bu kuramda eğitim ortamı, kişinin kendi dünya görüşünü oluşturan 
yapılandırmacı bir mekân olarak görülmektedir. Bu mekânda öğrenci her türlü baskıdan uzak, 
istediği gibi hareket edebilme özgürlüğüne sahiptir. İnsan beyni pasif bir düzenek değil, tam tersine 
aktif olarak hareket edebilen, kazanılan bilgilerin işlendiği ve organize edildiği bir mekanizma 
olarak değerlendirilmektedir. Duyu organlarıyla algılanan yabancı dilin zihinde işlenmesi süreci, 
deneyime dayanan, kişiye özgü, eleştirisel, sorgulayıcı ve bilişsel yapılandırmacı işlemleri takip 
etmektedir. Yabancı dili anlama süreci ise, elde edilen yeni yabancı dil bilgileri ile daha önce 
kazanılan dilsel ve çevresel bilgiler arasındaki etkileşim sonucu gerçekleşmektedir. Bir başka 
deyişle öğrenilen yeni bilgiler, edinilen eski bilgilerle birleşerek beyinde işlenmekte ve daha sonra 
üst üste yığılarak yapılanmaktadır. Yabancı dil öğretim sürecinde yapılandırmacı kuramı 
benimsemiş bir yabancı dil öğretmenin öğrencilerine rehber olarak, öğrenci merkezli bir bakış 
açısıyla eğitim ortamını düzenlemesi ve öğrencilerin bilişsel ve psikolojik durumlarını sürekli 
olarak izlemesi yabancı dil dersinin başarısı için önemli bir adım olmaktadır. Bu çalışmada yabancı 
dil öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşımı temel olarak öğretme süreçlerinden olumlu yönde nasıl 
çıkarımlar yapabilecekleri üzerinde durulmuştur.  

  

Almanca Derslerinde Öğrenci Başarısını Etkileyen Değişkenler 

Bülent Kırmızı  

Bahar İşigüzel  

Bu çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin Almanca öğrenimlerinde başarılarını etkileyen 
değişkenler anket çalışmasına dayalı olarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Başarıyı etkileyen okul 
içi ve dışı faktörlerin bulunarak çözüm önerileri getirilmesi, okul içi ve dışı olumsuzlukları 
gidermeye ışık tutabilir. Bu araştırmada, okul, aile, arkadaşlıklar ve çevre gibi unsurların Almanca 
öğrenme sürecindeki başarıyı etkileyen yönleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmaya 2012-
2013 eğitim-öğretim yılında Elazığ ili Anadolu liseleri 11. sınıfta öğrenim gören 4 sınıftan oluşan 
120 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin Almanca dersi başarısı değişkenlerine ilişkin görüşlerini 
belirlemek amacıyla betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin analizinde nicel veri analiz 
tekniklerinden frekans, yüzde hesapları alınmıştır. Araştırma sonuçları tablolar halinde gösterilerek 
sonuçlar değerlendirilmiştir. Almanca derslerindeki akademik başarılarını ölçmek amacıyla bir 
başarı testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin Almanca öğrenimlerinde akademik 
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başarılarını etkileyen en önemli unsurun aile ve ekonomik sorunlar olduğu belirlenmiştir. Okul-
aile-öğrenci üçgeninin iletişim sorunları yaşaması ve birbirinden kopuk olması mevcut sorunlara 
çözüm üretme noktasında engel teşkil etmektedir. Bu tür sorunları olmayan öğrencilerin diğerlerine 
göre okul başarılarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kavrama Güçlüğü Yaşanan Dil Bilgisi Konuları 
Üzerine Bir İnceleme 

Serdar Derman  
Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 

Yabancılara Türkçe öğretiminde okuma, yazma, konuşma, dinleme gibi temel dil becerilerini 
destekleyici bir unsur olarak dil bilgisi konuları da öğretilmektedir. Bu konuların öğretiminde dilin 
içyapısından kaynaklanan ve öğrencilerin mantık bağı kurmakta güçlük yaşadıkları bazı konular 
göze çarpmaktadır. Gerek bu konulara dikkat çekmek gerekse de bu konuların öğretiminde yaşanan 
güçlükleri ortadan kaldırmaya yönelik olarak sempozyuma iştirak eden katılımcılarla birlikte yeni 
öğretim yaklaşımları belirlemek bu çalışmanın temel amacıdır. Çalışmada Gaziantep Üniversitesi 
Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) bünyesinde 2012-2013 akademik yılında başlangıç düzeyinde 
(A1-A2 kuru) 25 öğrenciyle birlikte yürütülen derslerde karşılaşılan sorunlar gözlemlenmiş bunun 
yanında bu konularla ilgili öğrencilerin soruları listelenmiş ve öğrencilerin konularla ilgili 
uygulamaları (çalışma kâğıtları, alıştırma vb.) incelenmiştir. Çalışmada konuların kavranmasındaki 
güçlüklerin sebepleri irdelenmeye çalışılmıştır. Kavrama güçlüğünün genellikle öğrencilerin yeni 
öğrendikleri bilgileri benzer konulardaki bilgilerle karıştırmalarından veya konuyla ilgili net 
kuralların olmamasından kaynaklandığı gözlemlenmiştir. 

  

Easy ICT for ELT: Discovering Webquests 

Gonca Ekşi  
Gazi University 

AWebquest, first developed by Bernie Dodge at San Diego State University in 1995, is an 
inquiry-oriented and task-based model in which learners work and acquire information from the 
web. Webquests are 'mini-projects in which a large percentage of the input and material is supplied 
through the web'(Dudeney and Hockly 2007: 54). Very easy to create, webquests require higher 
order thinking; analysis, synthesis or criticism. This paper will introduce the structure of webquests 
and provide a short guide on how to create webquests for EFL learners. Using webquests to 
enhance reading and writing skills and for collaborative work and their limitations will also receive 
attention. Sample webquests for EFL students will be provided. 

 

Übersetzungsprobleme von Fachtexten 

Aylin Seymen  
Gazi Üniversitesi 

Angesichts der wachsenden Technologie ist eine schnell wachsende Nachfrage nach 
professioneller Übersetzung unverzichtbar. Die Übersetzung technischer Texte in verschiedenen 
Sprachen stellt für die Unternehmen ein Werkzeug dar, um verschiedene Informationen vermitteln 
zu können, diese Übersetzungen sind für den Import-und Export der Unternehmen relevant. Um 
eine einwandfreie Übersetzung liefern zu können, müssen die Übersetzer die Ausgangssprache und 
auch die Zielsprache beherrschen. Eines der wichtigsten Punkte in der technischen Übersetzung ist 
jedoch, dass neben dem Wissen der Ausgangssprache und der Zielsprache auch über das Produkt 
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Bescheid zu wissen, denn ohne zu wissen für welches Produkt man übersetzt, ist eine treffende 
Übersetzung meist undurchführbar. Die Technische Übersetzung wird als ein Instrument zur 
Vermittlung einer Information in eine andere Information gesehen. Da man Elektrogeräte, 
Arzneimittel u.a. auch Autos aus einem Land in mehrere Länder importiert, trifft man bei den 
Gebrauchsanweisungen sehr häufig auf Übersetzungen in vielen Sprachen. In unserer Studie 
beschränken wir uns auf die Opel-Bedienungsanleitung, die vom deutschen ins türkische übersetzt 
wurde, dabei werden einige Fallbeispiele dargestellt und divergente Alternativen nahegelegt. 

  

Symbiotic Interface Between Literature, Culture and Language Learning 

Gülşah Tıkız  
Dokuz Eylül Üniversitesi 

Feryal Cubukcu  
Dokuz Eylül Üniversitesi 

There has been a long tradition of engaging with literary texts for language learning across 
Europe and in the USA: both for the teaching of English as a second or foreign language (ESL/ 
EFL) and modern foreign languages. With the emergence of communicative language teaching in 
the 1980s, a revival in using literary texts as part of the EFL curriculum took place. As literature is 
intricately related with a plurality of social and cultural contexts, not only through the use of plot, 
characterization and theme to dramatize, illustrate and schematize the values, attitudes, concepts 
and relations of a given cultural moment; but also, arguably through the use of ordinary language, 
such as modes of address, expressions of time and place, and choice of vocabulary, literary texts 
have also been used to acquire cultural knowledge and to engage with the values, beliefs and 
traditions of foreign cultures. The use of literature encourages students to make connections 
between the target culture and their own knowledge, perspectives, and experiences, while 
discouraging them from developing rigid cultural stereotypes based on overgeneralized 
typographies. The purpose of this study is to show how schema theory induces cultural awareness 
and how it can be used to promote cultural awareness through the novel entitled “Never Let Me 
Go” by Ishiguro. 

  

How Should We Use Sense & Reference and Context in Language Teaching 

Recep Songün  

It is not easy to teach a foreign language, nor is learning. for this reason, we have to try some 
ways to make them easier. Especially when it is time to teach meaning some terms such as 
reference and sense must be mentioned and used. The important point made by the linguist 
Ferdinand de Saussure (1974), whose ideas have been so influential in the development of modern 
linguistics is that the meaning of linguistic expressions derive from two sources: the language they 
are part of and the world they describe. Words stand in a relationship to the world or our mental 
classification of it: they allow us to identify rafts of the world and make statements about them. 
(Saeed, 2003). Thus if a speaker says, He saw Unsal or She bought a bird, the underlined nominals 
identify, pick out, or refer to specific entities in the world. However, words also derive their value 
from their position within the language system. The relationship by which language hooks onto the 
world is usually called reference. The semantic links between elements within the vocabulary 
system are on aspect of their sense,or meaning. Ferdinand de Saussure (1974: 115) used this 
diagram to show this patterning. 
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The Impact of Strategy Instruction on Learners’ Use of Speaking Strategies 

Sertaç Keskin  

Muhlise Coşgun Ögeyik  

The aim of this study is to find out the impact of strategy-based instruction on students’ 
learning and communication strategies. This study, in which an experimental study was designed, 
explores the probable effects of the strategy-based instruction on promoting the achievement of 
students' speaking skills in the second grade students who study Tourism at the School of Applied 
Sciences at Trakya University. The participants of the study consisted of 62 students. The students 
were divided into two groups as experimental and control groups. The study was conducted in the 
spring term of the academic year of 2011-2012. The study was carried out four hours in regular 
classes and two hours for extra speaking activities each week for 14-week education period. 
Strategy Inventory for Language Learning (Oxford, 1990) was administrated before and after the 
strategy implementation in order to reflect potential impact of strategy training on the students’ 
learning strategy use. Pre and post oral tests were also conducted to reveal how much they 
progressed in using communication strategies as well as improving their speaking skills. The 
results were statistically analyzed through SPSS 15.0. According to the results, it was observed that 
the strategy-based instruction had a positive impact on promoting the experimental group students’ 
memory, cognitive, compensation and social strategy use. On the contrary, no significant difference 
was found among the control group students based on the pre and post test results. In addition, the 
experimental group students increased the quantity and the quality of using communication 
strategies. Moreover, the experimental students were found to be more successful in the second oral 
test. Similarly, the experimental students were found to be more successful than the control group 
students in the second oral test. 

  

Who is More Responsible? Preparatory Class Students’ Perceptions of Responsibility 

 

Kürşat Cesur  
Canakkale Onsekiz Mart University 

Abdullah Ertaş  
Gazi University 

The main aim of this study is to explore learners’ perceptions of their own responsibility in 
learning English. The question of whether our learners in Canakkale Onsekiz Mart University 
(hereafter COMU) Compulsory and Voluntary English Language Prep Classes are responsible 
enough for their own learning or not is the main focus of this study. Whether some variables like 
gender, the type of the prep class education (compulsory or voluntary) and the students’ 
departments will affect their perceptions on responsibility is questioned in this study. Quantitative 
research methodology was used in this study. Being a sub-category of a survey method, a 
questionnaire was used by the researcher to find out the students’ perceptions of responsibility in 
English preparatory classes of COMU. Findings reveal that female students are much more 
responsible than the male students are. Also, voluntary learners are less aware of their strengths and 
weaknesses in learning English. Students at Travel Management were found to know what to 
practice in English and how to learn English more when compared to the students of Archeology. 
Furthermore, students seem to have some problems in planning and revising their own learning. 
Bearing the findings of the study in mind, suggestions were drawn at the end of the study. 
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An Example of Corpus Based Study for Semantic Difficulties of Learning English 

 

Ayfer Su Bergil  
Amasya University 

English has a large number of multiword verbs, which consist of a combination of a verb and 
one or two other elements. In order to provide a basis for explaining the documented difficulties 
that English language learners have with multiword verbs, a clear understanding of these types of 
verbs is a necessity. Here, one type of the multiword verbs named as prepositional verbs, which 
may sometimes occur in diprepositional format is under the scope of this study. for this purpose, 
two groups of participants who are ELT students in Süleyman Demirel University and Ondokuz 
Mayıs University were included in the study. The first group students from Ondokuz Mayıs 
University were used for pilot study and the second group students from Süleyman Demirel 
University were the experimental group. The total number of the participants were 28 ELT 
students. In the study, pre-test and a parallel post-test, at the same difficulty level, was used in 
order to specify whether there was a meaningful difference after the sample lesson.Both the 
experimental (quantitive) and qualitative design were used in this research. The data was analyzed 
via SPSS 16.00 for Windows package program. So the mean score was found, the achievement of 
the students was specified and then t-test analysis was applied to the pre and post-test data. In 
addition, the experimental design was supported by the descriptive statistics related with the 
participants.Key Words: Semantic difficulties, prepositional verbs, English Language Teaching 

  

The Relevance of L2 Research to L2 Teaching: Turkish EFL Teachers’ Perceptions 

 

Zubeyde Genc  
Uludag University, Faculty of Education 

For majority ofscholars and researchers in the field of second language teaching, one of the 
most important questions is whether second language acquisition (SLA) research has been able to 
affect the teaching procedures in language classrooms. Debates still continue on the potential role 
that L2 research can play in shaping and changing teachers’ pedagogical beliefs and practices. 
While some scholars argue that SLA research has its own goals and objectives and should not be 
concerned about the pedagogical and methodological dimensions, others emphasize the close 
relationship and the possible practical applications of L2 research in L2 teaching. The aim of this 
paper is to discuss the connection between L2 teaching and L2 research with sample issues 
investigated in SLA, and to explore Turkish EFL teachers’ perceptions about the place of L2 
research in their actual pedagogical practices. Data were collected by means of a questionnaire in 
order to find out to what extent teachers exploit the findings of L2 research in their teaching and 
their perceptions on the usefulness and relevance of research conducted about second language 
learning for everyday teaching procedures. Data collected from 112 teachers revealed their positive 
opinion of L2 research; however, few of them stated that they they followed the L2 research 
agenda closely. They also indicated that they could not apply the research findings in their teaching 
because of a variety of reasons. The paper brings suggestions about improving teachers’ awareness 
on the relationship between L2 research and L2 pedagogy. 
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The Use and Outcomes of Portfolios within a Maritime Multiligualism Project – A 
Transnational Comparison 

 

Filomena Capucho  
Universidade Católica Portuguesa 

Erik Hemming  
Åland University of Applied Sciences 

In the general field of language learning in Europe (including Higher Education) Learning 
Portfolios have proved to be extremely useful when developing both knowledge and 
communication competences AND the “learning to learn” competence itself, the latter being vital 
for active processes that are indispensable to IC learning. The use of Portfolios as relevant supports 
for learning and assessment in the context of High Education has already been proved in recent 
literature (cf. Klenowski, 2002, Davies & Le Maiheu, 2003, Zubizarreta, 2004, Chen & Black, 
2010). Therefore, assessing the students by their portfolios has become a recurrent practice in many 
academic institutions. Therefore in the context of the Project Intermar (519001-LLP-2011-PT-
KA2-KA2MP) we created a Learning Portfolio to be used by each student. Moreover, the analysis 
of the Learning Portfolios produced during the piloting phase has provided a large amount of extra 
information about the modules, the structure of the course and the learning process of each student. 
Intermar is a new course in which cadets at maritime and naval academies across Europe get to 
practice intercomprehension with texts and sounds as well as pictures and video (mainly relating to 
the sea) in languages they never had studied before to try to make sense of them. The objective is to 
use the notion of intercomprehension (IC) in the initial or continuous linguistic training of naval 
and maritime personnel in order to raise awareness of cultural and linguistic diversities in the 
professional and social context on board and in port 

  

Attitudes of EFL Learners Towards an Online Course and Its Effects on Academic 
Achievement 

Devrim Höl  
Pamukkale University 

Ali Erarslan  
Pamukkale University  

The major purpose of this study is to determine the attitudes of the EFL students towards an 
online education course and the perceptions of its effects on their success. The online education 
course was designed for the students have online practice in relation to language areas such as 
grammar and vocabulary. Although learners have online course to support their formal class 
performances, the effect of online course on their overall success at preparatory classes is not clear. 
to have an insight on the effect of online education on their success in English, 210 students were 
given a questionnaire to find out their attitudes towards online education. Moreover, interviews 
were also conducted with 8 key informants to get the detailed overall picture. As the last step to 
gather data, the students’ online scores which are evaluated as pop-quiz exams were analyzed in 
comparison with their midterm and quiz scores. It was found that the students do not have positive 
attitudes towards online course and they believe that online course does not help students in terms 
of their academic achievement at preparatory class. Findings of the research were discussed in the 
light of the relevant literature and some suggestions were made. 
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Writing in ESP Context: Needs and Expectations 

Handan Çelik  
Trakya University 

 What do hotel management and tourism students expect from their writing courses? Which 
writing types are expected to be performed in the workplace? What is the relationship between 
classroom practices and workplace demands? As suggested by Dudley-Evans and St John (1998) 
needs analysis as the corner stone leading to a focused course, is one of the key stages in English 
for Specific Purposes (ESP) to determine which language skills are most needed by learners. Also, 
for Akyel and Ozek (2010) the answer to how practitioners develop effective curricula often lies in 
needs analysis which is a powerful tool that helps clarify and validate true needs. However, in 
many cases, ESP students are only exposed to general types of writing and are expected to write 
well in their professional career without any exposure to such writings. This situation highlights the 
mismatch between the writing skills offered by the curriculum and expected demands of workplace 
writing. Based on this main premise, this study aims to find answers to the questions mentioned 
above by collecting data from 45 3rd grade students studying at tourism and hospitality 
management department of a Turkish state university. The data gathered through a needs analysis 
questionnaire was quantitatively analyzed. The findings showed that communicating effectively in 
written language is the respondents’ prior expectation from their writing courses. Also, letter as the 
most formal style of writing was found to be the most prior writing type in the workplace. 
However, the respondents reported that there is just a partly match between the writing class 
practices and workplace demands. The results show that the students’ expectations from writing 
courses are greatly affected by workplace requirements. for this reason, ESP practitioners need to 
focus on learners’ needs and base their curricula on measurement of students’ needs. 

  

Investigating Culture Teaching in terms of Intercultural Competence in Language 
Teaching Departments 

Salim Razı  
Çanakkale Onsekiz Mart University 

Mustafa Tekin  
Çanakkale Onsekiz Mart University 

As an accompanying notion of language teaching, culture inevitably is regarded to be 
receiving some attention in the classes. Traditional views on culture teaching require an interaction 
between target language and target culture. However, the recent lingua franca status of English 
requires re-questioning culture teaching in relation with intercultural competence awareness and 
development. Thus, the present study firstly aims at identifying the perception of cultural elements 
to be included in language teaching classes. In this respect, Razı’s (2012) 53-itemed 5-scale Likert 
type Inventory of Cultural Components was administered to a number of 620 students along with 
35 lecturers at the departments of English Language Teaching (ELT), German Language Teaching 
(GLT), Japanese Language Teaching (JLT), and Turkish Language Teaching (TLT) of Çanakkale 
Onsekiz Mart University during the spring semester of 2011-2012 academic year. Secondly, the 
researchers also conducted semi-structured interview sessions with a number of 4 lecturers from 
the four departments to collect more detailed data about the perception of culture teaching in 
relation with intercultural competence. The overall descriptive statistics of the scale indicated 
higher values for cultural components such as ‘country’, ‘lexical associations for linguistic forms’, 
and ‘use of pragmatic rules for particular linguistic forms’ in comparison to other cultural 
components such as ‘weather conditions’, ‘people’s common health characteristics’, and ‘public 
holidays’ in terms of being included in language teaching curriculum. Although the overall 
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ANOVA results did not indicate significant differences among the preferences of the participants in 
four departments, there were significant differences among departments in terms of several 
categories of the scale such as ‘behavioural’, ‘artistic’ and ‘minor’ categories. Besides ANOVA 
results revealed significant differences among the participants in different classes in addition to 
significant gender differences as indicated by t-test results. 

  The findings were discussed in relation with the curriculums of the four departments by 
considering culture embedded courses in these departments. Moreover, the interview results 
supported the data collected by means of questionnaire with an emphasis on more awareness of 
ELT department lecturers in comparison to the lecturers in the other three departments. Thus, in 
could be concluded that language teaching classes require familiarity on cultural elements either in 
the first language or in the foreign one in terms of intercultural competence. Then, language 
teaching classes are expected to include samples from any existing culture in the world. Relatively, 
revising the curriculum in language teaching departments to enable teacher candidates for 
familiarizing themselves better with intercultural competence might be beneficial. 

  

Professional Development Needs of EFL Teachers Working at Public Schools: What's 
Missing? 

Hatice Topal  
Zirve University 

Asoc. Prof. Dr. Arif Sarıçoban  
Hacettepe University 

Asst. Prof. Dr. Rabia Hoş  
Zirve University 

English is becoming a world language, which is required for almost anyone aiming at having 
a good job. It seems to be essential and beneficial for many. With many people trying to learn 
English from different backgrounds, the advanced use of technology, the increased availability of 
the Internet, the changing profiles and learning styles of the students, it is hard for English as a 
Foreign Language (EFL) teachers to meet the changing demands of the learners. EFL teachers 
might find it hard to cope with these learners or sometimes they might not be able to diagnose the 
problem either. Through professional development or in-service training programs, they might 
strengthen their teaching, reshape their understanding and reflect upon their beliefs. The first step 
of professional development is through a deep analysis of the real needs of the teachers. for the 
purposes of this study a mixed method of both qualitative and quantitative methods will be used. A 
survey will be conducted among EFL teachers working at public schools in Gaziantep, a focus 
group study and interviews will be conducted with teachers from different educational levels. 
Suggestions and implications for further professional development programs will be provided for 
policy makers, practitioners and EFL teachers themselves. 
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MP3 Use in Learning Vocabulary in EFL Classes of Young Learners 

Ece Topkaya  
Çanakkale Onsekiz Mart University 

Gözde Engin Varol  
Çanakkale Bayramiç Çırpılar İlkokulu 

This study was conducted to investigate the use and likely effects of MP3s as materials to be 
used for studying vocabulary outside the classroom with EFL secondary school students in Turkey. 
to this aim, a quasi-experimental study with a pre, post and delayed test design was used. Besides, 
to have a deeper understanding of the kind of experience that the experimental group students went 
through, post-interviews were also conducted. A total of 28 6th and 7th graders at a state school 
located in Bayramiç, Çanakkale participated in the study. The participants in these grades were 
randomly assigned to the experimental and control groups, thus forming two experimental and two 
control groups in each grade level. After receiving the same classroom presentations and activities, 
the experimental groups were given MP3s with vocabulary activities in them while the control 
groups had wordlists for the vocabulary covered in the related units to study at home. The groups 
completed two units and after each unit an immediate post test and a delayed post test were given 
to determine the effectiveness of the MP3 use on studying vocabulary at home. Non-parametric 
tests were used to analyze the quantitative data while the post-interview data was submitted to 
content analysis. The findings revealed that, although in all tests the experimental groups surpassed 
the control groups, the groups did not differ significantly in vocabulary learning and retention. 
However, the interview data showed that the students generally favored the use of MP3s for 
vocabulary learning. They found MP3s different, enjoyable, appealing and attractive. According to 
them, MP3s were good for their pronunciation, understanding, revision and retention of the newly 
learned vocabulary items. 

  

Amotivational Factos In EFL Classrooms 

 

Filiz Ütkiner  
Çanakkale Onsekiz Mart University, ELT Department, MA Student 

Many words have been devoted to motivation while amotivation is a new issue in second 
language learning context. The present study aims at revealing what the demotivators are in second 
language classrooms and reporting the results gained from three different proficiency levels, pre-
intermediate, intermediate and advanced Turkish learners of English in Çanakkale. The data were 
gathered through a 36-item questionnaire which was adapted from Sakai and Kikuchi (2009) and 
answered by 70 language learners for each proficiency level. The items were analysed under five 
subcategories through comparing three groups by means ANOVA. The results will be drawn and 
they will be beneficial for language teachers to throw light on their classroom management with an 
awareness of what demotivates language learners.  
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Üç Farklı Kelime Öğrenme Stratejisinin, Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller 
Yüksekokulu’ndaki Öğrencilerin Kelime Öğrenmeleri Üzerindeki Etkisi 

Burcu Basak Coskun  
Adnan Menderes Unıversıty 

Bu çalışmanın esas amacı, orta düzeyde bir parçayı okurken, üç farklı kelime öğrenme 
stratejisinin yabancı dilde kelime öğrenimi üzerindeki etkisini araştırmak bu stratejileri 
karşılaştırmaktır. Stratejiler, parçayı okurken bilinmeyen kelimeler için sözlükten yararlanmak ya 
da bu kelimeleri bilen birine sormak; kelimeleri bağlamdan yararlanarak tahmin etmeye çalışmak 
ve kelimeleri anlamaya çalışmadan okumaya devam etmektir. Çalışmanın uygulanması için Selçuk 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda, kelime seviyesi olarak yaklaşık aynı seviyede olan 
üç grup seçilmiştir. Bu grupların seçilmesinde, gruptaki öğrencilerin 1. ara sınav notlarının 
ortalaması etkilidir. Bunun için farklı sınıfların 1. vize sonuçları karsılaştırılmış ve not ortalamaları 
benzer olan üç sınıf seçilmiştir. Gruplar pre-intermediate (orta) düzeydedirler ve 20 öğrenciden 
oluşmaktadır. .Her üç gruba da, daha sonra okutulacak olan Pearl adlı parçayla ilgili bir ön test 
(pretest) uygulanmıştır. Bu test 25 kelimeden oluşmaktadır ve amacı öğrencilerin hangi kelimeleri 
bildiğini ortaya çıkarmaktır. A grubuna, belirlenen üç stratejiden birincisi yani bilinmeyen 
kelimeleri dikkate almadan parçayı okumaya devam etme stratejisi öğretilecektir. Ardından Pearl 
adlı parça bu strateji ile okutulacaktır. B grubuna ise bağlamdan yararlanarak kelimenin anlamını 
tahmin etme stratejileri öğretilecektir. Öğrenciler bu stratejileri öğrendikten sonra onlar da aynı 
parçayı, kelimeleri tahmin etme stratejisi ile okuyacaklardır. C grubuna sözlükten yararlanma 
stratejisi öğretilecek ve Pearl adlı parçayı okurken sözlükten yararlanmaları ya da bilmedikleri 
kelimeleri arkadaşlarına sormaları sağlanacaktır. Her üç grup da parçayı, öğretmenleri gözetiminde 
derste okuyacaklar ve ardından gruplara ön testle aynı olan bir post-test uygulanacak ve bu test, 
daha önce uygulanmış olan test sonuçları ile karşılaştırılacaktır. İki hafta sonra aynı test her üç 
gruba da uygulanacak ve sonuçlar, daha önce uygulanan iki test ile kıyaslanacaktır. 

  

Effect of Pre-Listening Relaxation and Self-Affirmation Exercises on L2 Listening 
Comprehension Test Performance 

Mustafa Tekin  
Çanakkale Onsekiz Mart University 

Salim Razı  
Çanakkale Onsekiz Mart University 

This true-experimental study investigated the effect of pre-listening relaxation and self-
affirmation exercises on the listening comprehension test scores of 70 learners of English in the 
English Language Teaching department of a state university in Turkey. Participants in the 
experimental group completed the exercises before listening comprehension tests while those in the 
control group took these tests without exercising. The t-test results indicated that pre-listening 
exercises had no significant effect on test performance. The Test Influence Inventory (TII) post 
results indicated that the exercises had a positive effect on the test anxiety levels in the 
experimental group. ANOVA analysis revealed a significant main effect on the anxiety levels of 
the time that TII was administered, that is when it was given before versus after the experiment, as 
well as significant effects between time and gender, time and group, and time, gender and group. 
Tests of between-subject effects also revealed a significant main effect of group on TII scores. 
Implications are discussed in terms of general language learning anxiety as well as more specific 
listening comprehension test anxiety for language learners in Turkey as an expanding-circle and 
South Africa as an outer-circle country in Kachru’s model of World Englishes. 



ULEAD 2013 Annual Congress:ICRE  119

 Teaching Pedagogical Grammar in Writing Context to Enrich English as a Second 
Language (ESL) Students’ Academic Writing 

Adem Bayar  
University of Missouri-Columbia 

Youssif Zaghwani Omar  
University of Missouri- Columbia 

James H. Kerns  
University of Missouri- Columbia 

The main purpose of this study is to explore how learning pedagogical grammar can enhance 
and enrich international students’ academic writing. Findings of this study are going to propose 
some strategies, regarding teaching and learning pedagogical grammar in writing contexts to 
enhance international students’ writing. This study, also, might be used for future investigations in 
the same or related topics. Therefore, the researchers pose the main question of the study as: What 
makes academic writing difficult? to shed more lights on the roots of the problem of the study, the 
following sub-questions were posed by the researchers to be answered: What is the most difficult 
part in writing?What is the most difficult part in convention? How can students enrich their 
academic writing?  

The researchers employed qualitative research approach in this study. for this aim, the 
researchers collected the data of this study from both primary and secondary resources. The 
primary resources of collecting data included interviewing a sample of ten international students. 
The secondary resource of the study included books, articles, dissertations, journals, and 
periodicals related to teaching and learning pedagogical grammar to enhance academic writing. 
Participants of the Study The participants of this study were ten international students, doing their 
master and doctoral programs in the United States. All the participants had already done at least 
one international test. The participants were from different countries: Libya, South Korea, China, 
Malaysia, Vietnam, and Nepal. English is the second language for the participants of the study. The 
participants have been for more than three years in the United States. Findings of the Study 
Findings of this study showed that the participants of the study encounter difficulties in their 
academic writing. The participants attributed these difficulties to their lack of the use of 
pedagogical grammar. The participants blamed their teachers’ methods of teaching grammar in 
school in their home countries. The participants expressed their frustration in writing academically 
because they lacked the use of convention (punctuation, connectors, transitions, and the like). The 
interviews with the participants of the study revealed that they still encounter several difficulties in 
writing in academic situations. The participants of the study attributed these difficulties to the 
methods of teaching grammar away of its writing contexts in schools in their countries.  

In conclusion, pedagogical grammar is an important core in enhancing academic writing, 
namely for international students. Teachers need to focus on teaching pedagogical grammar in 
several writing contexts. 

 

Japon Edebiyatı Dersinin Japonca Öğretimine Katkısı 

Betül Çetin  
Nevşehir Üniversitesi 

Dil öğeleri, dilin biçim ve anlatım yönleri edebiyatla hayat bulur. Dolayısıyla edebiyat ve dil 
birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Bu bütün, aynı zamanda o dilin kültürünü de yansıtmaktadır. Bu 
açılardan bakıldığında, dil ve edebiyat bölümlerinde okuyan öğrencilerin Japonca öğrenimleri 
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esnasında edebiyat öğretiminin önemli bir yeri vardır. Edebiyat derslerinin müfredatta yer alması 
da verilen önemin bir kanıtıdır. Ancak, edebiyat derslerinin Japonca öğrenimine bir katkı sağlaması 
öğrencilerin ilgi ve çabasıyla doğru orantılıdır. Bu bağlamda öğrencilerin edebiyat derslerine karşı 
tutumları Japonca öğretiminin başarısı için önem kazanmaktadır. Bu çalışma, Japon Dili ve 
Edebiyatı Anabilim Dalında okuyan öğrencilerin Japon Edebiyatı dersine ilişkin görüşlerini ortaya 
çıkarmayı amaçlamıştır. Araştırmanın örneklemini, Türkiye’de bulunan üniversitelerin Japon Dili 
ve Edebiyatı Anabilim Dalındaki 3. ve 4. sınıfa devam eden 81 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, 
araştırmacı tarafından geliştirilen 11 maddeyi kapsayan bir anket ile 2010-2011 eğitim öğretim yılı 
bahar döneminde toplanmıştır. Verilerin analizinde nicel veri analiz tekniklerinden faydalanılarak 
frekans ve yüzde hesapları yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim 
Dalı 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin Japon Edebiyatına karşı yeteri kadar ilgi duymadıkları sonucuna 
varılmıştır. Araştırmada Japon Edebiyatı dersinin daha verimli ve etkili hale getirilmesine ve 
öğrencilerin beklentilerinin karşılanmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

  

A Study on Politeness Levels of Turkish University Prep Class Students in L2 English 

Yunus Emre, Gülten Akbana,  
Koşar Yunusemreakbana 

Sociolinguistic competence of language learners has been a major area of research and paved 
the way for new theories. Among the different components of sociolinguistic competence, 
‘Politeness’ has attracted considerable attention. Particularly, politeness has been conceived as a 
variable in social competence defined by Meyerhoff (2006) as the skills and the resources used in 
the correct registers. This study aims to explore the impact of explicit training on becoming more 
polite during oral production in English. Twenty five B1 level prep class students in School of 
Foreign Languages of Sütçü İmam University are the participants of this study. In order to 
determine existing politeness level of the participants, they have been observed since the start of 
the 2012/2013 academic year by drawing attention to the vocabulary, formulaic expressions and 
conversational styles manifested by the participants while speaking. The analysis of the three-
month-observation indicates that the participants need explicit training on how to maintain 
politeness in due course of oral communication in English. On the way to achieve their goals, the 
researchers will make use of videos depicting how politeness is realized by native speakers. Video-
viewing sessions will be followed by discussions on the content of the videos. An interview with 
the participants will be had to collect data about the impact, if any, of the video-viewing sessions 
on their politeness levels. 

  

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Yeterliklere İlişkin 
Özdeğerlendirme Sonuçları 

Filiz Mete  

Günümüzde yabancı dil öğretimi ve öğreniminin önemi artmış ve ülkelerde, yabancı dil 
olarak kendi dillerini dünyaya öğretme çabası hız kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı da Türkçenin 
yabancı dil olarak öğretilmesinde öğretmenlerin yeterliklere ne ölçüde sahip olduklarını 
düşündüklerini belirleyebilmek ve konu ile ilgili değerlendirmeler yapabilmektir. Bu amaç 
doğrultusunda verilere ulaşabilmek için bir özdeğerlendirme anketi geliştirilerek alanda görev 
yapan öğretmenlere uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek bir doktora çalışmasından elde 
edilen yeterlik ve performans göstergeleri kullanılarak oluşturulmuştur. Ölçekte öğretmenlerden 
kendilerini yeterlik ve performans göstergelerine ilişkin yeterli bulma düzeylerini “.Düşük düzeyde 
yeterli, Geliştirilmeli, Orta düzeyde yeterli, Yeterli, Yüksek düzeyde yeterli” şeklinde 
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derecelendirmeleri istenmiştir. Bulgulara göre öğretmenler kendilerini yüksek düzeyde yeterli ve 
yeterli olarak değerlendirmektedir. Hiçbir öğretmenin düşük düzeyde yeterli veya geliştirilmeli 
seçeneklerini işaretlememiş olması dikkat çekicidir. Öğretmenlerin; mezun oldukları bölümlerin 
kendilerini yeterli bulma düzeylerinde fark yaratmadığı anlaşılmıştır. Ancak, öğretmenlerin 
cinsiyet, görev yeri ve hizmet süresine bakıldığında anlamlı farklılıklar gözlenmiştir. 

  

Yabancı Dil Öğretiminde “Telkin Yöntemi” 

Nevide Akpınar Dellal  
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Melek Akbay  

Yabancı Dil Eğitimi alanında yıllardır yapılan çalışmalar, son on yıllarda yepyeni boyutlar 
kazanmıştır. Yabancı dil öğretim yöntemleri değişime uğramış, günümüz iletişimsel koşullarının 
getirisi olarak geleneksel ve öğretmen merkezli yöntemlerin yerini çağdaş, öğrenci merkezli ve 
kültürel karşılaştırma odaklı öğrenme yöntemleri almıştır. Bu çalışmada, yabancı dili hızlı ve etkili 
öğretmeye yönelik ortaya atılan ve bugün dünyada ilgi çeken yöntemlerden biri olan, “telkin 
yöntemi” ele alınmıştır. Bu yöntem, “Lozanov yöntemi” olarak da bilinmektedir. Telkin yöntemine 
göre öğrenci, mantığının, duygularının ve ahlaki değerlerinin sebep olduğu bir takım engellerle 
sınıfa gelmektedir. Öğrencilerin beraberinde getirmiş oldukları bu engellerden “telkinlerle ve 
“sağlanan belli imkanlarla” sıyrılmaları hedeflenmektedir. Bu yöntemde, öğrenme ortamına ve 
ortamı düzenleyecek olan öğretmene önemli bir görev atfedilir. Öğretmen otoriteyi ve güveni 
temsil eder. Yöntemin uygulanacağı sınıflar, grafik, kavram haritaları ve tablolarla donatılmalıdır 
ve buna ek olarak müzik vazgeçilmez unsurdur. İnsanın ruhsal açıdan dinlenmesini sağlayan klasik 
ve barok özellikteki müzik parçaları, öğrenme seviyesinin en üst düzeye çıkmasına yardımcı 
olacaktır. Gelişmiş ülkelerde bu yöntemi uygulayan dil kursları vardır ve özel dil enstitüleri 
kurulmuştur. Ülkemizde ise bu yöntem, henüz gereken ilgiyi bulamamıştır. Bu çalışmada bu 
nedenle “telkin yöntemi” ayrıntılı ele alınacaktır. Studies in the field of have gained new 
dimensions in the last few decades. Models of Foreign Language Teaching underwent 
improvements and changes. As an advantageous result of the current innovations in 
communication, contemporary learner-centered and culture-oriented methods replaced traditional 
and teacher-centered methods. In this study, as one of the most interesting methods proposed to 
teach a foreign language in a quicker and effective way in the world today, “Suggestopedia” is 
discussed. This method is also known as “Lozanov Method.” According to Suggestopedia , learners 
come to class with a number of barriers caused by their logics, feelings and moral values. It is 
aimed to dissolve students from these barriers with the help of some “certain provided facilities” 
and “suggestions”. In this method, an important role is attributed to the learning environment and 
to the teacher as an environment organizer. The teacher represents the authority and reliance. 
Suggestopedia classes should be decorated with graphics, charts and concept maps; the music, 
additionally, is the indispensable component. Classical and baroque music, with their spiritual 
aspects, will help to increase the level of learning. In developed countries, there are language 
courses, implementing this method, and private language institutes have been established. In our 
country, this method has not drawn the desired attention yet. In this study, therefore, Suggestopedia 
will be discussed in detail. 
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The Tag Questions: Demonstration by Computer Applications of Sureness versus 
Unsureness Issue in English Intonation 

Mehmet Demirezen  
Hacettepe University 

Tags questions are used in spoken English, but not generally in formal written English. Since 
they are they are not really questions, they are used as a way of asking the other person to make a 
comment and so keep the conversation open. It is a statement followed by a mini-question, which is 
called a question tag. The statement and the tag are always separated by a comma but the whole 
sentence is a "tag question”. A tag question has a special intonation construction in English. With a 
positive sentence, a negative tag is made while with a negative sentence, a positive tag is made. So 
by nature, a tag question is a short question which is added to the end of a positive or negative 
statement. It is because of this mechanic structure that there is a special junctural pattern which 
happens to be very confusing to non-native teachers of English. The aim of this presentation is to 
explore the perception and articulation of the “sureness and unsureness of the speaker”. The 
participants are 12 PhD students from the department of English language education at Hacettepe 
University. They will be given a pre-test of 10 tag questions testing the sureness or unsureness 
intonation-juncture perception. A three-hour intense teaching will take place on this issue, then 
they will be given a new post-test that includes 10 new tag questions. The post test will take place 
after an elapse of two weeks. All of the items in the questinnaire are downloaded by means of 
Audacity program from the electronic dictionaries and will be demonstrated by at least near native-
like intonation-juncture combination to the participants. The findings will be explained in the 
conclusion part. 

  

Assimilation as a Coarticulation Producer in Words and Pronunciation Problems for 
Turkish English Teachers 

Mehmet Demirezen  
Hacettepe University 

All fluent normal speech is coarticulated to the extent of coarticulation between adjacent 
segmental sounds and suprasemenal ones. Coarticulation is generally defined as a change in the 
acoustic–phonetic structure of speech segments of consonants and vowels due to the impacts of 
anticipation or preservation of surrounding segments. In the vocabulary items, mutual 
coarticulatory effects of consonants over each other can take place in forms of assimilation within 
the production of one phonetic segment over the surounding units. The result of these happenings is 
the formation of patterns of assimilatory influence within-word consonant-to-consonant, or vowel-
to-vowel coarticulation, consonant-to-vowel, or vowel-to-consonant, which may create both 
recognition and pronunciation problems for the non-native teachers and students of English 
language education. This presentation aims to measure the perception of coarticulatory information 
in terms of consonant-to-consonant relations in the structure of vocabulary items and affixes of 
English in a medium of single-word transparency and intelligibility in normal speech. 50 freshmen 
who are presently studying in the department of English language education at Hacettepe 
University are the participants. They have not studied the perception of assimilation as secondary 
articulation. At the beginning, they will be given a pretest on vocabulary items that includes 25 
questions with five alternatives. They will be asked to diagnose the secondary articulations in the 
words. Their success rate will be assessed. Then, a three-hour intense teaching and practicing 
process will take place. After an elapse of two weeks, the same students will be given a post-test 
that includes new vocabulary items which have not been asked in the pretest. The results of the pre- 
and post-tests will be evaluated and the findings will be explained in the data analysis section. 
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 Using Concordancers and Online Corpora to Promote Discourse-Pragmatic 
Competence in EFL Classrooms 

Asuman Aşık  
Gazi Üniversitesi 

Learners of foreign language need authentic tasks or materials to have communicative and 
pragmatic competence in the target language. Discourse analysis provides the analysis of the 
linguistic forms in their widest sense and context-sensitive items. The detailed studies of discourse 
are not only used for the sake of linguistics but also for the sake of language teachers as the 
analysis of written or spoken texts both contribute a lot to make many systematic ways of language 
teaching clearer (McCarthy and Carter, 1995; Celce-Murcia and Olshtain, 2000; Hunston, 2002). 
Thus there is a need within foreign language teaching to have access to authentic texts and use 
them in EFL classrooms throughout certain activities. With the help of online corpora and 
concordancer programs, both spoken and written discourse of native speakers of English can 
effectively be used. This paper will present how to reach online corpora and concordancers and 
make use of them to create pragmatic activities in language classrooms. 

  

Prospective ELT Teachers’ Ideas About Culture in Language Teaching 

Gülbeste Durgun  
İzmir University 

Changing status of English language has led to a new interpretation of target culture(s) in 
foreign language teaching. In an intercultural approach to teaching, teacher’s role as a cultural 
mediator and ideas are of crucial importance. This study aims at investigating Turkish pre-service 
teachers’ ideas about different dimensions of culture in the teaching of English as an international 
language, and comparing their ideas with the professors that have been teaching them. The 
participants are 4th year English Language Teaching students and English Language Teaching 
professors at three universities. A questionnaire was used to collect quantitative data from pre-
service teachers, and semi-structured interviews were implemented to elicit the views of the 
professors. 

  

The Implementation of Online Essay Writing Centre 

Özge Dişli  
Boğaziçi University 

Today is Information Age and having such cutting edge technology necessitates the use of 
technology in education as it does in every facet of life. As technology has become an 
indispensable part of our life, language teachers also feel the necessity to employ technology in 
their classes so as to spice up and enhance their teaching practice. The writing skill, which is hard 
to teach and develop, allows for the integration of technology into writing classes quite well. This 
study integrates teaching writing skills and technology at the intersection of English Language 
Teaching (ELT) using computer-assisted language activities (CALL). This experimental study aims 
at exploring the effectiveness of these activities on students’ second language writing skills in an 
academic writing course. The data are collected both quantitatively and qualitatively throughout a 
term. Two classes of freshmen participate in the study; experimental group and control group. The 
control group is taught how to write different types of essay through face-to-face instruction, 
whereas the experimental group has blended learning. to do so, an online programme is designed in 
line with the objectives of this course and it is delivered through a virtual learning environment 
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(VLE) called Moodle. At the end of the treatment, the performance and progress of both groups are 
compared using statistical devices. Also, the subjects are asked to give feedback about the online 
programme they have used. The results of the study yield that the online writing program has 
proved to be effective in terms of improving the subjects’ writing skills. However, the subjects also 
state that they do not find program as motivating and enjoyable as expected. 

  

Metacognitive Awareness of Pre-Service English Teachers 

 

Hüseyin Öz  
Hacettepe University 

Metacognition is broadly defined as the knowledge about and regulation of one’s cognitive 
activities in learning processes. Researchers have long investigated metacognition and 
demonstrated that metacognitively aware learners are more strategic and perform better than 
unaware learners. However, very little research has been done in studying metacognitive awareness 
of teachers who should model metacognitive skills so as to help learners to think about what goes 
on during the learning process, which will lead them to develop stronger learning skills. The 
purpose of the present study was to investigate the pre-service English teachers’ levels of 
metacognitive awareness and to explore relationships among metacognitive awareness factors and 
other independent variables such as gender, GPA, and type of high school graduated. The 
Metacognitive Awareness Inventory for Teachers (MAIT) was used to collect quantitative data 
from senior student teachers who enrolled in English Language Teaching Department at a large 
state university in Ankara. Participants’ scores on the MAIT were calculated and used to find out 
relations with other descriptive factors. Results and interpretations of the statistical analyses will be 
presented and some pedagogical implications will be shared, concerning metacognitive awareness 
of English language teachers who are to empower second/foreign language learners to plan, 
sequence, and monitor their learning. 

  

Dublajda Senkron Kaynaklı Çeviri Sorunları 

Sevtap Günay Köprülü  
Gazi Üniversitesi 

19. yüzyılın sonunda bir halk eğlencesi olarak ortaya çıkmış olan filmler, günümüzde birer 
kültür üreticisi olarak, geniş halk kitlelerini ideolojik, dilsel ve kültürel açıdan biçimlendirmektedir. 
Bu nedenlerden dolayı yabancı filmlerin çevirisi büyük bir öneme sahiptir. Film çevirisini 
çeviribilim kapsamında ele aldığımız bu araştırmamızda, günümüzde kültürlerarası bilgi 
aktarımında önemli bir yere sahip olan filmlerin çevirisinde en çok tercih edilen yöntem olan 
dublaja ilişkin kuramsal bilgiler ortaya konulduktan sonra senkrona yönelik çeviri sorunları ele 
alınmıştır. Araştırmada dublaj sürecinde görsel ve işitsel açıdan senkronun gerekliliği, senkron 
sorunun kaynağı, senkronun çeviri sürecini nasıl yönlendirdiği ve çeviri ürününü nasıl etkilediğini 
ortaya çıkarabilmek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Alman yapımı bir filmin Türkçe 
dublajı oluşturmuştur. Araştırmanın sonucunda, senkron kaygısıyla başvurulan yolların, kimi 
zaman başarılı olduğu, kimi zaman ise, hedef dilde doğal olmayan deyişlere, bilgi yitimlerine, 
anlam düzleminde bozulmalara vb. yol açtığı görülmüştür. Araştırmada senkron sorununun, hedef 
dil dizgesi içerisinde içeriksel ve biçimsel eşdeğerliğini de sağlayabilecek şekilde aşılabilmesine 
yönelik önerilerde bulunulmuştur. 
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The Relationship Between the Use of Communication Strategies and Oral Performance 
of ELT Students: Çanakkale Onsekiz Mart University Case 

Sabriye Şener  

Nalan Bayraktar Balkır  

This article introduces the communication strategies employed English Language 
Department (ELT) students of Çanakkale Onsekiz Mart University. It also presents the strategies 
employed by the students in terms of gender, and prep and non-prep categories. Finally, it gives the 
relationship between their communication strategy use and success. to this end, 76 freshman 
students and 11 tutors constitute the working group of the research. In this study a hybrid research 
design was employed.The quantitative data were collected from the students by means of a 
“Communication Strategy Inventory” and the qualitative data were collected by means of an open-
ended question and observations. The quantitative data were analysed within the Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) 16.0 and it was revealed that the most frequently used 
communication strategy sub-group was approximation and the lowest communication strategy sub-
group was found as foreignising. When gender variable was investigated, a significant difference in 
favour of the females only in the non-linguistic devices category was found. Finally, the students 
who employed modification strategies were found to be very successful.Bu makale Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümü Öğrencileri tarafından kullanılan İletişim 
Kurma Stratejilerini tanıtmaktadır. Makale aynı zamanda cinsiyet ve hazırlık sınıfı okuyan ve 
okumayan öğrencilere göre de strateji kullanımlarını sunmaktadır. Son olarak da, öğrencilerin 
iletişim stratejileri kullanımı ve sözlü iletişim becerileri başarıları arasındaki ilişkiyi vermektedir. 
Bu amaçla araştırmada 76 birinci sınıf öğrencisi ve 11 bölümde çalışan öğretim elemanı 
araştırmanın çalışma grubunu teşkil etmektedir. Bu çalışmada karma araştırma modeli 
kullanılmıştır. Nicel veriler öğrencilerden “İletişim Kurma Stratejileri Ölçeği” aracılığı ile ve nicel 
veriler de açık uçlu soru ve gözlemler aracılığıyla toplanmıştır. Nicel veriler istatistiksel paket 
programda (SPSS) 16. 0 analiz edilmiş ve en sık kullanılan iletişim kurma stratejisi yaklaştırma 
“approximation” ve en az kullanılan strateji yabancılaştırma“foreignising” olarak bulunmuştur. 
Cinsiyet değişkeni incelendiğinde kız öğrencilerin dilsel olmayan araçları “non-linguistic device” 
daha çok kullandıkları görülmüştür. Son olarak değiştirme “modification” stratejilerini kullanan 
öğrencilerin daha başarılı oldukları bulunmuştur. 

 

Correlation Between the Learner Strategy Use and Confidence 

Adnan Yavuz  
Çanakkale Onsekiz Mart University 

The purpose of the study is to report the correlation between students’ confidence and the 
use of learner strategies by students. The study is designed as a one-shot-study and conducted with 
100 students of English in Çanakkale Onsekiz Mart University in Çanakkale, Turkey. The 
participants are voluntary students of 1st grade due to Compulsory English is a course only for the 
first grade level. Students are demanded to answer a confidence level and a learner strategy use 
questionnaire. The answers provided by participants entered in SPSS 20.0 data analysing program 
and analysis of the data sets indicate that a correlation between two factors can be reported. 
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English for Tourism: Learners’ Perceptions 

Recep Bilican  
Aksaray University 

This study intended to investigate the target situation needs of students in the Department of 
Tourism and Hotel Management at Aksaray University. At the time of the study, the participants 
were at starter and elementary level. The data were gathered through the inventory including four 
parts (demographic information, language needs, content and learner needs) prepared by the 
researcher. The data were analyzed through SPSS (20.0) to explore the opinions of the participants 
about language needs, appropriate content and their own preferred learning styles to learn English 
specific for Tourism. The findings of the study revealed that the participants opted for variation in 
language activities and content. Also it was found that in parallel with the developments in ELT 
world, rather than a prescriptive traditional methodology, the learners are in favour of a student-
centred communicative instructional approach. According to the learners, speaking and face-to-face 
communication was the most important language skills. 
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GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNCELING 

Psikolojik Dayanıklılık ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Psikolojik 
Uyumsuzluğun Aracılık Rolünün İncelenmesi 

İsmail Seçer  
Atatürk Üniversitesi 

Bu araştırmanın amacı psikolojik dayanıklılık ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide 
psikolojik uyumsuzluğun aracı rolünün incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Atatürk 
Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde Öğrenim görmekte olan 330 lisans öğrencisi 
oluşturmaktadır. Katılımcılara veri toplamak için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, Depresyon 
Anksiyet Stres Ölçeği ve Yaşam doyumu ölçeği uygulanmıştır. Psikolojik dayanıklılık, yaşam 
doyumu ve psikolojik uyumsuzluk arasındaki ilişkileri incelemek için yapılan korelasyon analizi 
sonucunda psikolojik dayanıklılık ile yaşam doyumu arasında pozitif yönde ve psikolojik 
dayanıklılık ile psikolojik uyumsuzluk arasında negatif yönlü ilişkiler bulunmuştur. Psikolojik 
dayanıklılık ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide psikolojik uyumsuzluğun aracı rolünü belirlemek 
için kurulan yapısal eşitlik modelinden elde edilen uyum iyilik indeksleri (χ2/sd= 2.33, p=.24, 
RMSEA=.064, GFI=.95, AGFI=.91, CFI=.95, NFI=.95, IFI=.94, RFI=.95, SRMR=.044) modelin 
iyi uyum verdiğini göstermiştir. Yol analizi sonuçları psikolojik uyumsuzluğun psikolojik 
dayanıklılık ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiye aracılık ettiğini göstermiştir. 

  

Akademisyenlerin Kaygı Duyarlılığı Düzeyleri ile Bazı Mesleki ve Demografik 
Değişkenler Arasındaki İlişkiler 

Hikmet Yazıcı  
Karadeniz Technical University 

Fatma Altun  
Karadeniz Technical University 

Amaç: Kaygı duyarlılığı, kişinin yaşayacağı kaygıya bağlı duyum ve belirtilerden aşırı 
derecede korkma durumu olarak tanımlanır. Bu araştırmanın amacı, akademisyenlerin bazı mesleki 
ve demografik özellikleri ile kaygı duyarlılıkları arasındaki ilişkileri incelemektir. Gereç ve 
yöntem: İlişkisel araştırma desenine uygun olarak hazırlanan bu çalışmanın örneklemini, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi’nin değişik fakülte, bölüm ve programlarında görev yapan, farklı akademik 
unvanlara sahip 327 (Kadın=126, Erkek=201) kişi oluşturmaktadır. Verilerin toplanması için 
kişisel bilgi formu ile kaygı duyarlılığı İndeksi-3 ölçeği kullanılmıştır. SPSS programı kullanılarak 
yapılan analizler için, t ve F testleri ile Pearson Momentler çarpımı korelasyon katsayısı teknikleri 
kullanılmıştır. Bulgular: Elde edilen sonuçlar, kadınların kaygı duyarlılık puanlarının 
erkeklerinkinden anlamlı düzeyde yüksek olduğunu göstermiştir (t325=2.85, p=.005, d=3.27). 
Kaygı duyarlılığı düzeyinde unvanlara ve ekonomik gelir düzeylerine bağlı anlamlı farklılıklar 
bulunmamıştır. Cinsiyetin ve medeni durumun bağımsız değişkenler olarak seçildiği faktöriyel 
desende, sadece cinsiyet değişkenine bağlı anlamlı farklılık tespit edilmiştir (F1,327=6.91, p=.009, 
h2=.02). Yapılan korelasyon analizi işleminde yaş ile kaygı duyarlılığının alt ölçeklerinden 
solunumla ilgili belirtiler arasında(r=-.17, p=0.01), hizmet yılı ile solunumla ilgili belirtiler (r=-.14, 
p=0.01), bilişsel belirtilerden korkma (r=-.11, p=0.05) ve sosyal ortamlarda fark edilebilen kaygı 
(r=-.12, p=0.05) arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Sonuç: Kaygı duyarlılığı bazı mesleki 
ve demografik değişkenlerle ilişkilidir. 
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Eğitimcilerin Düşünme Stilleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin 
İncelenmesi 

 

Birsen Ekinci  
Marmara Üniversitesi 

Cem Güzel  
İstanbul Teknik Üniversitesi 

Bu çalışmada okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin sahip oldukları düşünme stilleri ile 
problem çözme yaklaşımları arasındaki ilişki incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmaya 30 
öğretmen, 42 okul yönetici olmak üzere; 56 erkek, 16 kadın, 25-50 yaş arasında, toplam 72 
eğitimci dahil edilmiştir. Çalışmada okul yöneticileri ve öğretmenlerin düşünme stilleri Sternberg 
(1990) tarafından geliştirilen “Zihinsel Kendini Yönetim” kuramına dayalı olarak geliştirilen ve 
Palut (2003) tarafından Türkçeye uyarlanan “Düşünme Stilleri Ölçeği” ile belirlenmiştir. Okul 
yöneticileri ve öğretmenlerin problem çözme yaklaşımları ise Heppner ve Peterson tarafından 
geliştirilen ve Taylan (1990) tarafından Türkçeye kazandırılan “Problem Çözme Envanteri” ile 
tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen Pearson-Moment Korelasyon analizleri sonucunda öğretmen ve 
okul yöneticilerinin problem çözme becerileri ile eleştirel, kısmı, yenilikçi, dışa-dönük, hiyerarşist 
ve anarşist düşünme stilleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Çalışmada 
ayrıca öğretmenlerin düşünme stilleri ve problem çözme becerileri cinsiyetlerine, kıdem yıllarına, 
branşlarına, mezun olunan kuruma göre farklılaşıp farklılaşmadığı karşılaştırılmış ve elde edilen 
bulgular öğretmen eğitimi çerçevesinde tartışılmıştır. 

  

Olumsuz Öğretmen Davranışlarının Çok Boyutlu İncelenmesi 

Dilek Gençtanırım  
Ahi Evran Üniversitesi 

Hayriye Torunoğlu  

Mustafa Köroğlu  

Gaye Toker  

Çağdaş eğitim sistemi içerisinde öğrencilerin tüm yönleri ile en iyi şekilde yetişmeleri 
açısından öğretmenlerin kritik bir rolü vardır. Öğretmenlerin öğrencileri üzerindeki olumlu etkileri 
tartışılmaz olmakla birlikte, öğretmenlerin farkında olarak ya da olmayarak yaptıkları bir dizi 
davranış öğrencileri üzerinde olumsuz bir etki oluşturabilmektedir. Bu olumsuz etki öğretmenin 
yeterli akademik donanıma sahip olmaması, iletişim becerilerini kullanamaması ya da sınıf 
yönetimini etkili bir şekilde sağlayamamasından kaynaklanabilmektedir.Alan yazın incelendiğinde 
olumlu-etkili öğretmen davranışlarının kapsamlı olarak ele alındığı ve ortaya konulduğu; ancak 
olumsuz öğretmen davranışlarına ilişkin yeterli bilgi birikiminin olmadığı göze çarpmaktadır. 
Özellikle olumsuz öğretmen davranışlarının ölçülmesine yönelik çalışmaların sınırlı olduğu 
görülmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada ortaöğretim kurumlarında görev yapan 
öğretmenlerin olumsuz davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmacılar 
tarafından hazırlanan ve açık uçlu sorulardan oluşan anket formları ile öğretmen, öğrenci ve okul 
idarecilerine okul içerisinde karşılaştıkları olumsuz öğretmen davranışlarını belirtmeleri istenmiştir. 
Anket formlarında bu üç gruba yönelik olarak farklı sorular yer almakla birlikte, anketlerde alan 
bilgisi, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme ile rehberlik olmak üzere dört boyut yer almaktadır. 
Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim öğretim yılında Kırşehir ili merkez ilçede yer alan 
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liselere devam eden öğrenci, öğretmen ve idareciler arasından uygun örnekleme metoduyla seçilen 
katılımcılar oluşturmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular ilgili alan yazın çerçevesinde 
tartışılmış ve bu kapsamda öneriler sunulmuştur.Anahtar Sözcükler: Olumsuz öğretmen 
davranışları, ortaöğretim 

  

Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Sosyal Uyum Algılarının Bazı Değişkenler 
Açısından İncelenmesi 

Ahmet Üstün  
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 

Kübra Renda  

Gökçe Çokamay  

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kişisel ve sosyal uyum algılarını 
sosyoekonomik durum, cinsiyet ve bölümlerine göre incelemektir. Araştırma grubunu 2012/2013 
eğitim-öğretim yılında Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ve 
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümlerinde son sınıfta okuyan 80 öğrenci oluşturmaktadır. 
Bu amaç doğrultusunda araştırma grubuna Özgüven (1976) tarafından geliştirilen ve 160 sorudan 
oluşan “Hacettepe Kişilik envanteri” uygulanmıştır. Bu çalışma betimsel bir araştırmadır. 
Araştırmanın verilerinin analizinde SPSS 15.0 programı kullanılarak istatistiksel işlemler 
yapılmıştır. Araştırmada istatistiksel teknik olarak Mann Withney U testi uygulanmıştır. Araştırma 
sonucunda, üniversite öğrencilerinin kişisel uyumlarının yüksek olması ile sosyoekonomik 
durumlarının yüksek olması arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Kişisel 
uyum, sosyal uyum, sosyoekonomik durum 

 

Ergenler İçin Sigarayı Bırakma Değişim Süreçleri Ölçeği’nin Türkçe Formunun 
Geçerlik ve Güvenirliği 

Eyüp Çelik  

Hoeppner ve diğerleri (2006) tarafından geliştirilen Ergenler İçin Sigarayı Bırakma Değişim 
Süreçleri Ölçeğini Türkçeye uyarlamak, geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 276 
öğrenci üzerinde yapılmıştır. Ergenlik dönemindeki öğrencilerden toplanan verilerle ölçeğin 
geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Ölçeğin geçerliğini incelemek için birinci ve ikinci 
düzey doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için ise Cronbach 
Alpha formülü ve testin toplam puanlarına göre oluşturulan alt %27 ve üst %27’lik grupların 
karşılaştırılmasına ilişkin t-testi yöntemleri kullanılmıştır.Bulgular ve Sonuç Ölçeğin geçerliğini 
belirlemek için yapılan doğrulayıcı faktör analiziyle ölçeğin orijinal yapısına uygun 2 alt boyut ve 
her bir alt boyuta ait 5 faktörlü bir yapısının olduğu bulunmuştur. Birinci düzey doğrulayıcı faktör 
analizi sonucu ölçeğin 10 faktörlü yapısı doğrulanmıştır. İkinci düzey doğrulayıcı faktör analizi ile 
ise bu 10 faktörün 2 üst faktör (Deneyimsel süreçler, Davranışsal süreçler) altında toplandığı 
bulunmuştur. Deneyimsel süreçler alt boyutu, bilinçlenme, dramatik rahatlama, çevresel yeniden 
değerlendirme, toplumsal serbestlik, öz yeniden değerlendirme alt faktörlerinden oluşmaktadır. 
Davranışsal süreçler alt boyutu ise yardım ilişkileri, uyaran kontrolü, karşı şartlandırma, pekiştirme 
yönetimi, öz serbestlik alt faktörlerinden oluşmaktadır. Birinci düzey doğrulayıcı faktör analizinde 
Ki-karenin (x²=201,82 sd=125, p=0.0000) anlamlı, uyum indekslerinin ise RMSEA=.047, GFI=93, 
CFI=.96, IFI=.96, NFI=.90, AGFI= .89 ve SRMR= .04 olduğu görülmektedir. İkinci düzey 
doğrulayıcı faktör analizinde Ki-karenin (x²=388,35 sd=160, p=0.0000) anlamlı, uyum 
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indekslerinin ise RMSEA=.072, GFI=88, CFI=.90, IFI=.90, NFI=.83, AGFI= .84 ve SRMR= .07 
olduğu görülmektedir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısının .84 bulunmuştur. Testin toplam puanlarına 
göre oluşturulan alt %27 ve üst %27’lik grupların karşılaştırılmasına ilişkin t-testi sonuçlarının 
anlamlı olduğu görülmüştür.  

Ergenler İçin Sigarayı Bırakma Değişim Süreçleri Ölçeğini’nin geçerli ve güvenilir bir 
ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 
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HIGHER EDUCATION STUDIES 

Mimarlık Eğitiminde Temel Tasarım Dersinin Rolü ve Bir Uygulama Çalışması 

Onur Erman  
Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi 

Mimarlık eğitimi içeriği gereği çok yönlü ve farklı parametrelere sahip bir bütündür. 
Üniversite öncesi eğitimin karakteri ve bunun sonucu olarak edinilen öğrenme alışkanlığı yeni 
öğrencilerin mimarlık eğitimine adaptasyonunu belirli ölçülerde zorlaştırmakta ve mesleki eğitimin 
arzu edilen niteliğe erişmesini güçleştirmektedir. Bu nedenle öğrencinin meslek eğitim öncesi 
kazandığı kalıplaşmış öğrenme alışkanlığını değiştirebilmek ve Mimarlık eğitiminin hedefleri 
arasında yer alan akılcı yaratıcı çözümlere erişmek, farklı düşünebilme yetisini kazanmak gibi 
hedeflere ulaşabilmek için eğitim programının kapsam ve içeriğinin amaçlara uygun olması 
gerektiği düşünülmektedir. Öğrencinin Mimarlık eğitimine adaptasyonu sırasında ilk yıl eğitim 
programı bu nedenle özellikle önemlidir. İlk yıl eğitim programında yer alan Temel Tasarım dersi 
içeriğinin zenginliği, farklı uygulamalara imkan veren esnek yapısı nedeniyle özel bir konumdadır. 
Bu nedenle Mimarlık formasyonun kazanımında, temel tasarım dersi öğrencide istendik 
değişimlerin yaratılması için önemli bir araç olarak görülmektedir. Tartışma; tasarımın bir parçası 
olan bazı temel kavramların aktarılmasını konu eden bir uygulama çalışması özelinde 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı farklı uygulama materyalleri kullanarak eğitime ilişkin 
kavramların farklı şekillerde aktarılabilmesini sorgulamak ve öğrencinin öğrenme alışkanlığının 
değişimini sağlayabilmektir. Ünlü ressamların bilinen eserleri uygulama materyali olarak 
kullanılmış, öğrencilerden bu eserleri konu edilen kavramlar bakımından, farklı malzemeler ile 
yeniden kendilerince yorumlamaları istenmiştir. Çalışmada elde edilen ürünler değerlendirilerek 
öğrencilerin mesleki formasyon açısından kazanımları tespit edilmiş ve Temel Tasarım dersinin 
işlenişinde farklı uygulama materyallerin kullanımının eğitime katkısı tartışılmıştır. Uygulama 
çalışması sonuçlarına dayanarak Temel Tasarım dersi kapsamında konu edilen kavramların farklı 
materyaller üzerinde çalışılabildiği görülmüştür. Böylelikle dersin işleyişinde ele alınacak 
kavramlara bağlı olarak uygulama materyallerinin geliştirilebileceği sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Buna dayanarak; dersin zengin uygulama olanakları ile öğrencinin konu edilen kavramları 
öğrenmesinin yanı sıra; olgulara farklı bakış açısıyla bakabilme, sorunu çok boyutlu olarak ele 
alabilme, anlama, yorumlama ve yeniden ifade edebilme becerilerini kazanmasını sağlayabileceği 
düşünülmektedir. Bu bildiri; sunulan uygulama çalışması çerçevesinde Temel Tasarım dersinin 
önemini vurgulayarak, dersin kazanımları ile ilk yıl öğrencisinin formasyonunda farklı yöntem ve 
tekniklerin kullanılabilirliğinin altını çizmektedir. 

  

The Experiences of Senior Medical Students in the Outpatient Clinical Setting 

James Kerns  
University of Missouri-Columbia 

Adem Bayar  
University of Missouri-Columbia 

Youssif Omar  
University of Missouri-Columbia 

The purpose of this case study is to understand the experiences of senior medical students as 
they interact with attending physicians in the outpatient clinical setting in the obstetrics and 
gynecology clinic at a mid-west university school of medicine. The central research question asks: 
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What are the experiences of medical students as they interact with the attending physician in the 
outpatient clinical setting?  

There are four issue questions: 1) What does it mean to be a medical student in the outpatient 
clinical setting? 2) What do medical students do in the outpatient clinical setting? 3) How do you 
describe the interaction(s) with the attending physician? 4) What are the challenges about being a 
medical student in the outpatient clinical setting? There are two procedure questions: 1) What 
themes emerge from this phenomenon (context of learning)? 2) How do these themes impact the 
medical students?  

The researchers are using the collective case design (multiple cases) to illustrate the issues. 
Findings: 1) the time with the attending physician is important in the learning process because it 
provides knowledge and experience links, for the medical student, between the presenting 
complaints, the process of data gathering from the patient, and the processing of the information to 
reach a conclusion for the patient, 2) the inviting, welcoming culture of the clinic helps the learning 
process by decreasing anxiety of the medical student, 3) the students value time (between patients 
or slow time) to process the events through self-reflection, 4) structure in the clinic setting with a 
review by the team leader, usually the attending physician, helps the medical student mentally 
prepare for the patient care and learning activities of the day, and 5) medical students need to come 
to the clinic prepared with interviewing skills, ability to be flexible, anticipate the needs of the 
health care team, and be observant to detail for the benefit of the patient and health care team.  

This research indicates that the medical students’ learning in the outpatient clinic setting are 
impacted favorably by: 1) the time invested in the active teaching of the medical student by the 
attending physician, 2) the positive nurturing environment and positive relationship with the 
attending physician who value the education of the medical student, 3) a structured clinical context 
that prepares the medical student for learning to take place, 4) time for the students to have self-
reflection, and 5) students who prepared. This research adds to the current body of knowledge the 
importance of the relationship with the attending physician as one of the key elements in creating 
the positive learning experience. 

  

Civil Rights and the Changing Admissions Policy at a Mid-West University: The 
Impact of Two Cases 

James Kerns  
University of Missouri-Columbia 

Adem Bayar 
 University of Missouri- Columbia 

The purpose of this study is to identify and discuss the roles that these two cases had in 
promoting change in the admission policy for non-white students to a mid-west university prior to 
the U. S. Supreme Court ruling in Brown v. Board of Education (347 US 483, 1954).By conducting 
this study, the researchers would like to answer the following research questions: Who were Lloyd 
L Gaines and Lucille Bluford?What impact did their requests for admissions to this mid-west 
university have on the admission policies at this university?Methodology:Sources reviewed 
included selected manuscripts from the Western Historical Manuscript Collection, the Lloyd L 
Gaines online collection, the online collection about Lucile H Bluford, and various state and federal 
online sources. The Western Historical Manuscript Collection is located in room 23 of Ellis library 
on the main campus of the University of Missouri-Columbia. The selected manuscripts are from 
collection 0133, Frederick A Middlebush, files 25 through 36 dated 1942-1952; collection 0977, 
University of Missouri-Admission Papers, files 1 through 3 dated 1950-1954; collection 2582, The 
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President’s Papers, files 2572 through 2627 dated 1935-1954; and collection 3843, Pihlblad, files 
24 through 26 dated 1970. The State Historical Society website, 
http://shs.umsystem.edu/famousmissourians, was reviewed for documents pertaining to Lucile H 
Bluford and the digital library at, http://digital.library.umsystem.edu, was reviewed for documents 
pertaining to Lloyd L Gaines. Various state, federal, and educational websites were reviewed and 
provided selected manuscripts for the elements of the Declaration of Independence, the U.S. 
Constitution, and cases herein discussed.Results and Conclusions:The persistence of these two 
applicants to seek what was not so clearly defined in the Fourteenth Amendment, paved the way 
for many Negros to enter and be educated at this university. Initially, the burden of proof for lack 
of available courses was that of the applicant, not that of this university. In fact, some of the lower 
court findings indicated that the applicant should have presented their demands to other university. 
As an agent of the State, the other university should be responsible for providing the desired 
courses. However, as the various courts at state and federal levels reviewed and interpreted the 
Fourteenth Amendment, they noted that each state involved in litigation concerning segregation 
could be held accountable to provide education within its borders. This led to the progressive 
admission policy at this university for the scholastically qualified Negro applicant. Finally, the 
Brown v Board of Education case dismantled the notion of “separate but equal”. 

  

Senior Year Under-Graduate Students’ Views on Academic Member Training 
Program 

Fatih Kezer  
Ankara University 

Nidan Oyman  
Eskişehir Osmangazi University 

The duty to manage the higher education structure in Turkey was granted in 1981 to the 
Council of Higher Education (YÖK) under Law No. 2547 on Higher Education. This institution 
also arranges the principles on organization and operation of higher education institutions, 
education, students and personnel. Article 3 of the Law defines faculty staff as academic members, 
academicians, instructors, and auxiliary staff (research assistants, specialists, translators and 
education planners) employed at institutions of higher education. Among these staff, research 
assistance constitutes a pillar for producing scientific information under the university roof with its 
post-graduate education aspect, and transferring information to next generations. Article 33/a of the 
Law No. 2547 defines research assistants as “auxiliary staff who assist with research, studies, and 
experiments in higher education institution, as well as carrying out other duties assigned by 
authorized bodies”. The Council of Higher Education employs research assistants through various 
ways such as those specified in Articles 33 and 50. Besides, it is also possible to appoint research 
assistants temporarily to other institutions of higher education pursuant to Article 35. However, 
with the increase in the number of higher education institutions, a shortage of academic members 
have occurred and difficulties started to be experienced in training qualified academic members. In 
this regard, the shortage of academic members was especially stressed and the need for 
disseminating the post-graduate, doctorate and post-doctorate training programs was specified in 
the report titled “Current Situation of Turkish Higher Education” issued by the Council of Higher 
Education in November 2005. In accordance with this need, this institution gathered the 
scientist/academic staff training programs carried out separately by higher education institutions 
under its own roof and established the Academic Member Training Program which provides 
employment through central appointment system as of 2010. The aim of Academic Member 
Training Program is to train academic members through provision of higher education training to 
research assistants by higher education institutions capable of providing post-graduate education. 
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This study aims to determine the views of senior year under-graduate students, on Academic 
Member Training Program. The students become acquainted with Academic Member Training 
Program especially in the last years of their education and they list the program among their career 
planning options. In the research, it is aimed to reveal the perceptions, expectations and complaints 
on the program and its current form by student who constitute the target group of the Academic 
Member Training Program and who want to continue their post-graduate education through getting 
employed within the scope of the program which is in effect for three years. The research uses 
qualified research method. Within the scope of the stated purpose, total of 50 senior students from 
Ankara University- Faculty of Educational Sciences and Eskişehir Osmangazi University – Faculty 
of Education were interviewed and their views on Academic Member Training Program were noted 
through the interview form drawn up by the researchers. The study has an important role in terms 
of setting forth what students think about Academic Member Training Program which is managed 
centrally and is becoming more effective by the Council of Higher Education. 

  

Learner Attitudes Towards Distance Education: Revisiting Transactional Distance 
Theory 

Özkan Kırmızı  
Karabük University 

Arif Sarıçoban  
Hacettepe Universityenglish Language Teaching Department 

The aim of this study is to compare regular education students and distance education 
students in terms of their views on the basic tenets of Transactional Distance Theory. Transactional 
Distance Theory was developed by Moore (1993) as a descriptive framework for understanding 
specific features of distance education programs. It comprises of three fundamental variables: 
dialogue (interaction), structure, and autonomy. Moore puts forward that these three interrelated 
variables are characteristics of all distance programs and they are counter-productive. That is to 
say, as dialogue decrease transactional distance increases and similarly increased program structure 
decreases the extent of dialogue, which in turn increases the extent of transactional distance. The 
study was carried out with 200 participants; 100 regular students and 100 distance education 
students. 

  

RTE Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Eğitimle İlgili Felsefi 
Tercihlerinin İncelenmesi 

Mehmet Küçük  
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Hasan BAĞ  
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Bu araştırmanın amacı, RTE Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarının eğitim 
sürecine ilişkin felsefi tercihlerini incelemektir. Bu amaçla RTE Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 
görev yapan toplam 45 öğretim elemanı çalışma grubuna alınmıştır. Veriler, Wiles ve Bondi (1993) 
tarafından geliştirilen “Felsefî Tercih Değerlendirme” ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Bu ölçme 
aracı; daimicilik, idealizm, realizm, deneyselcilik ve varoluşçuluk felsefelerin öğretmen, öğrenci, 
okul, öğretim programı, öğrenme ortamı, öğretim yöntemleri gibi konulardaki görüşlerini yansıtan 
sekizer madde içermektedir. Türkçeye çevirisi Çoban (2002) tarafından yapılan ölçeğin 
öğretmenlerle yapılan Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,73 olarak hesaplanmıştır. 5’li likert 
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türünde hazırlanan ölçme aracı, çalışma grubundaki hocalara 2011-2012 Akademik Bahar 
Yarıyılının başında kendi çalışma odalarında 15-20 dakika süreyle uygulamıştır. Elde edilen 
veriler, SPSS 18.0 programında öğretim elemanlarının mesleki kıdem, kariyer, cinsiyet 
değişkenleri açısından analiz edilmiştir. Bunun sonucunda, öğretim elemanlarının büyük 
çoğunluğunun deneyselciliği benimsediği ortaya çıkmıştır. Bunu realizm, daimicilik,varoluşçuluk 
ve idealizm izlemiştir. Bu sonuç literatürde öğretmen adaylarıyla yapılan araştırma sonuçlarıyla 
örtüşmektedir (Livingston & McClain, 1995; Doğanay & Sarı, 2003). 

  

Lisansüstü Eğitime Yönelik Yaklaşımlar: Beklenti ve Sorunlar 

Esma Esgin Günder  
Celal Bayar University 

Günümüzde bilgi toplumunda yükseköğretime yönelik toplumsal ve bireysel talepler 
artmakta, yükseköğretim kurumlarında hesap verebilir ve şeffaf süreçler geliştirilmesini zorunlu 
kılmaktadır. Yeni teknolojiler, eğitim ve araştırma alanında yeni materyallerin kullanılmasını 
mümkün kılmakta, esnek öğrenme yollarının ve hayat boyu öğrenmenin önemini artırmaktadır. 
Ayrıca, küreselleşen ekonomilerde yükseköğretime artan taleple birlikte, yükseköğretim kurumları 
ile iş dünyası arasındaki ilişkinin önemi artmakta; rekabet, eğitimde kaliteyi gerekli kılmaktadır. 
Küreselleşmenin sonucu olarak artan mal ve hizmet dolaşımı, yükseköğretim kurumları başta 
olmak üzere, yükseköğretim alanına dahil her paydaşı, bu sürecin zorunlu kıldığı değişimlerin 
gerçekleştirilmesinde çaba göstermeye yönlendirmektedir. Çalışmada bilgi toplumu olma yolunda 
Türkiye’de giderek öğrenim görme talebi artan lisansüstü eğitim programları ve bu programlarda 
öğrenim gören lisansüstü öğrencilerinin yeniden yapılanma sürecindeki beklenti ve sorunları konu 
edilmektedir. Lisansüstü eğitim uygulamalarına yönelik yaklaşımların çeşitli değişkenler 
aracılığıyla karşılaştırılmasının amaçlandığı bu araştırmada geliştirilen veri toplama aracı 2010 – 
2011 öğretim yılı bahar döneminde, Ege Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi’nin Sosyal 
Bilimler Enstitüsü’nün yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören 220 lisansüstü 
öğrencisine uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular, insan kaynaklarının yeniden 
yapılandırılmasında yükseköğretim kurumlarının işlevine yönelik bakış açılarının; yer alınan 
üniversiteye göre ve katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre farklılaştığını 
göstermektedir. Araştırmada öğrencilerin akademik kariyer elde etme beklentisinin yüksek olduğu, 
bunun dışında çalışma yaşamında yer alma beklentisinde olan öğrenci grubunun ise insan 
kaynaklarının değişen dünyadaki çalışma koşullarına yetiştirilmesi ve yönlendirmesinde lisansüstü 
eğitim programlarını kısmen yeterli buldukları belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, 
yeniden yapılanma, lisansüstü eğitim. 

  

Mimarlık Eğitiminde Temel Tasarım Dersinin Rolü ve Bir Uygulama Çalışması 

Onur Erman  
Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi 

Mimarlık eğitimi içeriği gereği çok yönlü ve farklı parametrelere sahip bir bütündür. 
Üniversite öncesi eğitimin karakteri ve bunun sonucu olarak edinilen öğrenme alışkanlığı yeni 
öğrencilerin mimarlık eğitimine adaptasyonunu belirli ölçülerde zorlaştırmakta ve mesleki eğitimin 
arzu edilen niteliğe erişmesini güçleştirmektedir. Bu nedenle öğrencinin meslek eğitim öncesi 
kazandığı kalıplaşmış öğrenme alışkanlığını değiştirebilmek ve Mimarlık eğitiminin hedefleri 
arasında yer alan akılcı yaratıcı çözümlere erişmek, farklı düşünebilme yetisini kazanmak gibi 
hedeflere ulaşabilmek için eğitim programının kapsam ve içeriğinin amaçlara uygun olması 
gerektiği düşünülmektedir. Öğrencinin Mimarlık eğitimine adaptasyonu sırasında ilk yıl eğitim 
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programı bu nedenle özellikle önemlidir. İlk yıl eğitim programında yer alan Temel Tasarım dersi 
içeriğinin zenginliği, farklı uygulamalara imkan veren esnek yapısı nedeniyle özel bir konumdadır. 
Bu nedenle Mimarlık formasyonun kazanımında, temel tasarım dersi öğrencide istendik 
değişimlerin yaratılması için önemli bir araç olarak görülmektedir. Tartışma; tasarımın bir parçası 
olan bazı temel kavramların aktarılmasını konu eden bir uygulama çalışması özelinde 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı farklı uygulama materyalleri kullanarak eğitime ilişkin 
kavramların farklı şekillerde aktarılabilmesini sorgulamak ve öğrencinin öğrenme alışkanlığının 
değişimini sağlayabilmektir. Ünlü ressamların bilinen eserleri uygulama materyali olarak 
kullanılmış, öğrencilerden bu eserleri konu edilen kavramlar bakımından, farklı malzemeler ile 
yeniden kendilerince yorumlamaları istenmiştir. Çalışmada elde edilen ürünler değerlendirilerek 
öğrencilerin mesleki formasyon açısından kazanımları tespit edilmiş ve Temel Tasarım dersinin 
işlenişinde farklı uygulama materyallerin kullanımının eğitime katkısı tartışılmıştır. Uygulama 
çalışması sonuçlarına dayanarak Temel Tasarım dersi kapsamında konu edilen kavramların farklı 
materyaller üzerinde çalışılabildiği görülmüştür. Böylelikle dersin işleyişinde ele alınacak 
kavramlara bağlı olarak uygulama materyallerinin geliştirilebileceği sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Buna dayanarak; dersin zengin uygulama olanakları ile öğrencinin konu edilen kavramları 
öğrenmesinin yanı sıra; olgulara farklı bakış açısıyla bakabilme, sorunu çok boyutlu olarak ele 
alabilme, anlama, yorumlama ve yeniden ifade edebilme becerilerini kazanmasını sağlayabileceği 
düşünülmektedir. Bu bildiri; sunulan uygulama çalışması çerçevesinde Temel Tasarım dersinin 
önemini vurgulayarak, dersin kazanımları ile ilk yıl öğrencisinin formasyonunda farklı yöntem ve 
tekniklerin kullanılabilirliğinin altını çizmektedir. 
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PEACE EDUCATION 

Repercussions of Peace Education in Language Teaching Classrooms: An Overview 

Bengü Aksu Ataç  
Atılım University 

Since language learning is interpersonal and multicultural, it is based on a holistic approach 
to create a universal understanding and comprehension in order to communicate with others. 
Therefore, language teachers can naturally be seen as peace educators not only to develop language 
skills, but also to promote an understanding and culture of peace and the language of non-violence 
in the classrooms. In this sense, peace education may also be viewed as a process (McInnes & 
Wells, 1994), the interdisciplinary nature of which provides language teachers with a broad range 
of potential topics addressing cultural, social, environmental and economic issues. The aim of this 
paper is to create a basis for further study which is a necessity in the field of language teaching and 
should be planned in detail on different topics of the field, such as teaching language skills, 
teaching grammar, teaching vocabulary, etc. Throughout the study, firstly, the various definitions 
of peace education will be presented by reviewing the related literature. Then, some theoretical 
assumptions on bridging peace education and foreign language teaching will be discussed. Finally, 
the framework of a further qualitative study will be presented together with some recommendations 
for language teachers who want to see themselves as peace educators in their classrooms. 
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RELIGIOUS EDUCATION 

Interreligious Learning and Citizenship Education in Multicultural Society 

Bülent Şenay  
Uludag University 

This paper deals with the role of religious education in citizenship education. Many societies 
have become more multicultural over the last decades. Religious diversity is a fact of 
modern/postmodern life. The context, that social changes are brought to have a bearing on in this 
paper, is interreligious education. The plurality and ambiguity of postmodern society present 
unique challenges for religious educators who wish to foster interreligious education and dialogue. 
How to respond to pluralism/diversity while cutting across the different cultures that rupture 
society, and at the same time, preserve certain core traditional values, represents a challenge for 
educators. The question is: 'what is interreligious learning'? Can we really speak of some kind of 
interreligious learning? The question of how religious education today addresses multi-religious 
and/or secular classrooms requires dealing with the question of how the religious education teacher 
is to be trained at the university level. What kind of teacher is needed for realizing interreligious 
learning? The future of religious education, I contend, must be concerned not only with the 
education of particular religious communities, but it must also equip people in and beyond those 
communities for religious thinking and acting in what many have called this 'postmodern' world. 
Interreligious learning requires reflexivity and can be based on what we label 'phenomenological 
theology' through 'methodological agnosticism`. The debate about the place of religious faith in 
democratic societies is an important one for those societies and, in particular, for educational policy 
makers and practitioners. The position taken on the place of religious faith in democratic life and 
civic engagement will have significant impact on the form and practice of citizenship education. 

  

2010 İlk ve Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programlarının 
Çoğulculuk Açısından Değerlendirilmesi 

İbrahim Aşlamacı  
Inonu University, Faculty of Divinity, Department of Religious  

Culture and Ethics Knowledge 

1982 Anayasası’nın 24. maddesine göre ilk ve ortaöğretimde zorunlu olarak okutulan Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine (DKAB) yönelik olarak, dersin zorunlu oluşu ve İslam 
içerisindeki farklı yorumları içermediğine dair yapılan eleştiriler 2000'li yıllarda hukuk alanına da 
taşınmıştır. Konuyla ilgili 2007 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararda dersin 
yeterince eleştirel, objektif ve çoğulcu olmadığı belirtilmiştir. Yine kamuoyunda "Alevi Açılımı" 
olarak bilinen süreçte bu derse ilişkin yapılan önerilerde öğretim programına Alevilik konularının 
da dahil edilmesi istenmiştir. İçte ve dışta gelişen bu süreçten sonra Milli Eğitim Bakanlığı 2010 
yılında ilk ve ortaöğretim DKAB dersi öğretim programlarını yenilemiştir.  

Bu bildiride son çeyrek yüzyılda hızlanan küreselleşme süreci, kitle iletişim araçlarının 
yaygınlığı, göçler ve kültürel alandaki farklılıkların daha belirgin hale gelmesi gibi nedenlerle daha 
çok gündeme taşınan çoğulculuk olgusunun özellikle eğitim ve din eğitimi alanındaki yansıması ele 
alınacaktır. Olgu DKAB dersleri öğretim programları bağlamında tartışılarak dinlerarası ve İslam 
içi çoğulluğa yönelik mevcut durum betimlenecektir. Söz konusu çoğulluğa karşı geliştirilebilecek 
farklı çoğulcu yaklaşımlar din eğitimi politikaları ve pedagojik yaklaşımlar açısından 
değerlendirilecektir.  
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Farklı çoğulcu yaklaşımlardan birlikteliği önceleyen katılımcı çoğulculuk, birey haklarını 
vurgulayan liberal çoğulculuk ve topluluk haklarını öne çıkaran komüniteryan çoğulculuğun imkan 
ve sınırlıkları DKAB öğretim programları açısından tartışılacak farklı ülkelerin uygulamalarından 
örnekler verilecektir. Söz konusu öğretim programlarında eğitimbilimsel ve dinbilimsel yaklaşım 
olarak hangi yaklaşımların ele alındığı ve bu yaklaşımların çoğulculuk açısından değerlendirilmesi 
yapılacak ve öğretim programlarında amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve ölçme 
değerlendirme boyutlarına ilişkin verilen bilgilerden hareketle çoğulculuk olgusu işlenecektir. 

 

Üniversiteli Öğrencilerde Dindarlığı Etkileyen Bazı Faktörler 

Nurten Kımter  
Çomü İlahiyat Fakültesi /Dikab Bölümü 

Bu araştırmanın temel amacı üniversitesi öğrencilerinin dinsel yaşantı biçimlerini (dindarlık 
boyutları: inanç, ibadet, etki) bazı sosyo- kültürel ve demografik değişkenler açısından 
incelemektir. Bu bağlamda araştırma evrenini Bursa Uludağ Üniversitesi ve Çanakkale On sekiz 
Mart Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, örneklemini ise söz konusu üniversitelerin değişik 
fakülte ve bölümlerinde öğrenim gören 632 kız ve erkek öğrenci teşkil etmektedir.  

Örneklem tarama yöntemi ve anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada veri 
toplama aracı olarak “kişisel bilgi formu” ve “dindarlık ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma 
sonucunda, üniversiteli öğrencilerin fakültelerine, cinsiyetlerine, gelir durumlarına, annelerinin 
eğitim durumlarına, din eğitimi alıp-almama durumlarına, din eğitimi aldıkları yere ve ailelerinin 
dindarlık düzeylerine göre dindarlık boyutlarındaki ortalamalarında anlamlılık düzeyinde 
farklılaşmalar ve ilişkiler (korelasyonlar) olduğu gözlenmiştir. Buna karşılık söz konusu 
öğrencilerin sınıflarına, yaşlarına ve babalarının eğitim düzeylerine göre dinî inanç, ibadet ve etki 
boyutlarındaki puan ortalamalarında anlamlılık düzeyinde farklılaşmalar ve babanın eğitim durumu 
hariç anlamlılık düzeyinde ilişkiler (korelasyon) olmadığı gözlenmiştir. 
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SCIENCE EDUCATION 

Türkiye ve Yunanistan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması 

Mesut Tabuk  
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Karşılaştırma, sosyal bilimlerde önemli ve vazgeçilmez bir yöntemdir. Çünkü sosyal 
bilimlerde karşılaştırma, pozitif bilimlerdeki deneyin yerini tutan bir araç olarak görülmektedir. Bu 
anlamda karşılaştırma eğitim biliminde de vazgeçilmez bir role sahiptir. Bazı karşılaştırmalı eğitim 
çalışmaları, eğitimsel olguların daha iyi anlaşılmasını sağlamak gibi tamamen bilimsel öğelerin 
yanı sıra, eğitim sistemini daha iyiye götürmek ve sorunlara çözümler bulmak gibi uygulamaya 
yönelik amaçları da vardır. Bu tür karşılaştırmalı eğitim çalışmaların çoğu, aslında karşımıza eğitim 
ve öğretimi iyileştirme girişimi olarak çıkmaktadır. Diğer bir bakış açısı ise karşılaştırmalı eğitimin 
amacını var olan eğitim olgularını ve yapılarını bilimsel yöntemlerle incelemek ve bunların 
anlaşılmasını sağlamak olarak görmektedir.  

Yani karşılaştırmalı eğitimin hedefinin eğitimi iyileştirmekten çok, eğitimi bilimsel olarak 
anlamaya ve açıklamaya çalışmak olması gerektiğini savunmaktadır. Çalışmada da temel de bu 
bakış açısı benimsenmiştir.  

Konu ile ilgili alan yazında belli ülkeler ile karşılaştırmanın ağırlıklı olarak yapıldığı 
müşahede edilmektedir. Bu anlamda gözlemlenen bu eksikliği gidermek üzere Türkiye ve 
Yunanistan eğitim sistemleri arasında bir karşılaştırma yapma gereği görülmüştür.  

Bu çalışma kapsamında; her iki ülkenin eğitim sistemlerinin dayandığı temel ilkeler ve 
amaçlar, eğitim sistemlerinin organizasyonu, eğitimin yönetimi ve işleyişi, eğitimin planlanması ve 
finanse edilmesi gibi başlılar incelenmiştir. Bu genel amaca uygun olarak alt problemler şöyle 
belirlenmiştir: Türkiye ve Yunanistan’da uygulanan eğitim sistemlerinin; 1. genel yapısı nasıldır? 
2. arasındaki benzerlikler nelerdir? 3. arasındaki farklılıklar nelerdir?  

Araştırmada betimsel yöntem ve nitel araştırma desenlerinden doküman inceleme deseni 
kullanılmıştır. Çalışmanın kaynakları temel olarak iki ülkenin eğitim sistemleri ile ilgili resmi 
metinleridir. Ayrıca bu konudaki bilimsel alan yazından yararlanılmıştır. Bunun yanında 
araştırmacının kişisel görüş ve gözlemleri de başvurulan diğer bir kaynak olmuştur. Yapılan bu 
çalışma bir karşılaştırmalı eğitim araştırmasıdır. Çalışmada karşılaştırmalı eğitim araştırmalarında 
kullanılan yatay yaklaşım benimsenmiştir. Yer yer tanımlayıcı, açıklayıcı ve değerlendirici 
yaklaşım tekniklerinden faydalanılmıştır.  

Türkiye ve Yunanistan eğitim sistemleri karılaştırılırken, ülkelere ait ekonomi, demografi ve 
coğrafya ile ilgili temel göstergeler, eğitim sistemlerinin yapısı, amaçları, içerikleri ve işleyiş 
süreçleri konusundaki benzerlik ve farklılıklar ortaya konmuş ve elde edilen bilgiler 
tablolaştırılarak karılaştırılmıştır. 

  

Matematiksel Güç Gelişimi İçin Oluşturulan Öğrenme Ortamının Gözlem Yoluyla 
Değerlendirilmesi 

Emre Ev Çimen  
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  

İlköğretim Bölümü, Eskişehir. 

Ülkemizde eğitim alanında sorunları çözmek ve daha nitelikli bireyler yetiştirmek amaçlı 
çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmalar, eğitim sistemi, öğretim programları ve ders 
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kitaplarına da yansıtılmış; amaç, işleyiş, ölçme değerlendirme biçimi, öğretmen ve öğrencinin 
kuramsal ödevi revize edilmiştir. Bunun doğal sonucu olarak, proje, performans ödevi, öğrenme 
etkinlikleri, çalışma yaprağı gibi yeni kavramlar eğitim sistemimizin birer parçası olmuştur (Umay, 
2003). Değişimdeki ana beklenti, bireylerde üst düzey yeteneklerin gelişimini sağlamaktır. Bu 
düşünceden hareketle; “Matematiksel Güç [MG] ve Matematiksel Düşünme [MD]” geliştirilmesi 
için uygun yaklaşım ve çalışmalar ilköğretim ve ortaöğretim matematik öğretim programlarının 
hedefleri arasına alınmıştır. Buna rağmen, kuramsal açıdan MG’nin ne anlama geldiği üzerine 
ülkemizde sınırlı kaynak bulunmaktadır (Ev Çimen, 2008). Ulusal Matematik Öğretmenleri 
Konseyi (National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] ) ve Ulusal Ölçme Yönetim 
Kurulu (National Assessment Governing Board [NAGB] ) gibi uluslararası eğitim kuruluşlarının 
üzerinde durduğu, kuramsal ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdiği MG kavramı üzerine 
araştırma yapmak bu yönü ile önemli sayılmaktadır (NCTM, 1991, 2001; NAGB, 1996, 2002, 
2003, 2004, 2006). Araştırmada amacımız MG gelişimi için oluşturulmuş öğrenme ortamının 
işlerliğinin gözlem sonuçlarına göre değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir. MG gelişimi için 
tasarlanmış öğrenme ortamının değerlendirilmesi sürecinde gözlem sonuçlarından yararlanılmıştır. 
Gözlem çalışması, Ankara’da bulunan yatılı bir ortaöğretim kurumunda, 2005–2006 eğitim-
öğretim yılında, 9. sınıf öğrencileri ile, 26 haftalık bir sürede gerçekleştirilmiştir. Önceleri 
geleneksel öğrenme ortamında geleneksel yol yöntem ve yaklaşım ile matematik derslerinin 
yürütüldüğü bu sınıfta MG gelişimine yönelik gerekli görülen, literatüre bağlı kalınarak önceden 
planlanmış tüm değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu değişiklikler öğrenme ortamından, yol 
yönteme, ölçme değerlendirmeye, öğrencilerin çalışma biçimine, ödevlerin niteliğine, öğretmen ve 
öğrencinin rolüne pek çok alanı kapsamaktadır. Söz konusu değişikliklerin gerçekleştirildiği ve test 
edildiği bu sınıfta öğrenciler çalışma grupları olarak isimlendireceğimiz gruplara ayrılmıştır. Grup 
oluşumunda öğrencilerin ilk dönemki matematik not ortalamaları ve MG düzey belirleme amaçlı 
uyguladığımız problemler baz alınmıştır.  

Deney grubu öğrencilerinden oluşturulan 5 ayrı çalışma grubunda her grup için 5’er gözlem 
(toplam 25 gözlem) çalışması yapılmıştır. Gözlem formu “grup çalışması”, “bireysel katkı”, 
“ödevin niteliği” ve “sunum” temel başlıkları ile ele alınmıştır. Ayrıntılı olarak bu form, teknik 
teknoloji kullanımı, grup içi iletişim ve dayanışma, öğrencilerin araştırma ve sunumlarındaki 
yaklaşım biçimlerini içermektedir. Gözlem sonuçlarından elde edilen veriler Dereceli Puanlama 
Anahtarı [DPA] ile puanlandırılıp ortalamalar hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır. Ayrıca MG 
gelişiminin çalışma gruplarına göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amaçlı çalışma 
grupları arası varyans analizi yapılmıştır.  

Gözlem sonuçlarından derlenen veriler ve yorumları öğrencilerin MG gelişimi için 
oluşturulan ortamda gelişim gösterdikleri şeklinde özetlenebilir. Öğrenciler süreç boyunca açık 
uçlu problemlerle, projelerle, performans ödevleri ile etkinlik ve çalışma yaprakları ile 
ilgilenmişlerdir. Öğrencilerin hazırlamış olduğu performans ve proje ödevlerinden, kavram 
haritalarından, kavram karikatürlerinden çalışmaları ciddiye aldıkları ve gelişim gösterdikleri 
görülmüştür. Benzer biçimde, bilgisayarı araştırma amaçlı bile kullanamayan öğrenciler süreç 
içerisinde sunum amaçlı kullanır duruma gelmişlerdir. Öğrencilerin teknik ve teknolojiden 
yararlanmalarının MG gelişimini desteklediği düşünülmektedir (Johnson,1993). Edinilen verilere 
göre öğrencilerin grup çalışmasına başladıktan bir süre sonra birbirleri ile etkili iletişim içerisinde 
oldukları, kendi düşüncelerini dayanakları ile sunmaya başladıkları gözlenmiştir. Bu da grup 
çalışmasının verimli geçtiğinin bir göstergesi sayılabilir. Grup çalışmasının MG gelişimine katkı 
sağladığı, Anku tarafından 1994’de belirtilmiştir.  

Bizim gözlemimiz de deney grubunda gerçekleştirilen grup çalışmalarının öğrencilere MG 
gelişiminde katkı sağladığı yönündedir. Gruplara ait gözlem puan ortalamaları dikkate alındığında 
grupların gelişim sergilediği görülmüştür. Ek olarak, grupların gözlemlerden almış oldukları puan 
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ortalamalarının karşılaştırılmasına bakıldığında, bu gelişimin, her bir grup için de geçerli olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Çalışma grupları arası varyans analizine göre, grupların MG düzey belirleme problemlerinde 
aldıkları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görülmüştür. Elde 
edilen bu sonuç grupların eş özelliklerde oluşturulmaya çalışılmış olması ile ilişkilendirilebilir. [*] 
Bu makale yazarın “Matematik Öğretiminde, Bireye ‘Matematiksel Güç’ Kazandırmaya Yönelik 
Ortam Tasarımı ve Buna Uygun Öğretmen Etkinlikleri Geliştirilmesi” isimli doktora tezinin bir 
bölümünden yararlanılarak oluşturulmuştur. Doktora tezi İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, 
2008 yılında Prof. Dr. Hüseyin Alkan’ın desteği ve rehberliğinde tamamlanmıştır. 

  

Çevre Eğitimi; Sürdürülebilir Çevre Üzerine Nitel Bir Çalışma 

Engin Demir  
Kastamonu University 

Bahattin Aydınlı  
Kastamonu University 

Son zamanlarda çevreye duyarlılık, sürdürülebilir kalkınma, çevre okur yazarlılığı ve fen 
okur yazarlılığı, yeni bir kavram olan ekolojik vatandaşlık çerçevesinde birleştirilmiş olup çevre 
bilincine sahip, çevreyi koruyan, sürdürülebilirliğe katkı sağlayan ve çevreye sorumluluk sahibi 
bireylerin oluşturduğu vatandaşlık algısına ekolojik vatandaşlık denilebilir. Ekolojik vatandaşlık; 
hem hukuki ve toplumsal haklar açısından sosyal bilimleri hem de ekoloji ve çevre açısından fen 
bilimlerini kapsayan disiplinlerarası bir kavramdır. Bu araştırmada, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler 
öğretmen adaylarının sürdürülebilir çevre, ekolojik vatandaşlık ve çevreye duyarlılık konuları 
üzerine bilgileri ve düşünceleri ortaya koyulmaya çalışılmıştır.  

Bu amaçla 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Kastamonu Üniversitesi’nde öğrenim gören 36 
Fen Bilgisi Öğretmeni adayı ve 31 Sosyal Bilgiler Öğretmeni adayı olmak üzere 67 öğretmen adayı 
araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri sürdürülebilir çevre, ekolojik 
vatandaşlık ve çevreye duyarlılık konuları ile ilgili 8 açık uçlu sorunun 67 öğretmen adayına 
sorulması ile elde edilmiştir. Elde edilen verilere göre, Fen Bilgisi Öğretmen adayları ve Sosyal 
Bilgiler Öğretmen adaylarının önemli bir kısmı; sürdürülebilir çevre için “çevreyi gelecek nesillere 
taşımak” ve “çevrenin kendini devam ettirmesi” gibi ifadeler kullanmıştır. Fen Bilgisi Öğretmen 
adaylarının büyük bir kısmı, ekolojik vatandaşlık için “davranışları ile ekolojiye sahip çıkan birey” 
ifadesini kullanmıştır. Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının büyük bir kısmı ise “çevreye karşı 
sorumluluk alan birey” ifadesini kullanmıştır. Araştırmanın örneklemini oluşturan öğretmen 
adaylarının büyük bir kısmı çevreye duyarlılık için “çevreyi koruyup kirletmemek” ifadesini 
kullanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının büyük bir kısmı çevreye duyarlı bireyler için, “bitki 
sevgisi hayvan sevgisinden daha önemlidir” ifadesini kullanmıştır. Bu araştırmadaki hedefimiz; 
araştırma sonucunda ortaya çıkacak olan tahmini bulgulara göre sürdürülebilir çevre açısından 
çevre eğitimi konularının yüksek öğretim seviyesine gelmiş olan öğrencilerdeki yetersizliğinin 
ortaya konulması ve yaşadığımız yüzyılda giderek önemi artan çevre eğitimi konularının yeniden 
yapılandırılmaya başlanan eğitim sisteminde kendine daha fazla yer bulabilmesi hususuna dikkat 
çekmektir. 
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Öğrencilerde Matematiksel Güç Gelişimine "Nasıl Destek Olmalı, Nasıl Soru 
Sormalı?" 

Emre Ev Çimen  
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  

İlköğretim Bölümü, Eskişehir. 

 Öğrencilere verilen bir problemi çözerken seçtikleri/uyguladıkları yol yöntemin ne 
olduğunu sormak matematik öğretiminde anlamayı, muhakemeyi, tahmin etmeyi ve yaratıcılığı 
destekleyen etkili bir yöntem olmaktadır. Benzer biçimde, öğrencilerin anlamalarını, muhakeme 
yapmalarını, tahminde bulunmalarını, bağlantı kurmalarını, problem çözmelerini ve öğrendikleri 
matematiksel bilgiyi uygulamalarını sağlamaya yönelik soru sormak ve yönlendirmede bulunmak 
öğrencilerin özgüvenlerinin ve başarılarının anahtarı olarak görülmektedir (Rowan & Robles, 1998; 
Rowan & Bourne, 1994). Kavram öğretiminde ve problem çözme sürecinde "nasıl soru sorulacağı 
ve yönlendirmede bulunulacağı üzerine" önceden-dersi planlarken- düşünmek, matematik 
eğitiminde niteliği artırmaktadır (Rowan & Robles, 1998). Aynı zamanda, amaçlı hazırlanmış bu 
soruların kullanılması, öğrencilerin matematiksel düşünme ve matematiksel güç gelişimine önemli 
katkı sağlamaktadır. Bu çalışma "matematik öğretiminde, bireye 'matematiksel güç' kazandırmaya 
yönelik ortam tasarımı ve buna uygun öğretmen etkinlikleri geliştirilmesi" isimli doktora tezinin bir 
sonucu olarak oluşturulmuştur. Araştırma Ankara ili sınırları içerisinde bulunan bir ortaöğretim 
kurumunda, bir 9.sınıf şubesinde toplam 29 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin 
matematiksel güç gelişimlerinin amaçlandığı bu deneysel grupta ders işleniş sürecinde literatür 
desteği ile bizzat araştırmacı tarafından geliştirilmiş sorular ve yönlendirmeler kullanılmıştır. 
Öğrencilerin bir bütün olarak tasarlanan ortam ve uygulanan eğitim öğretim yaklaşımı ile 
matematiksel güçlerinin geliştiği bulgusuna ulaşılmıştır. Süreç içerisinde öğrencilerin kendilerine 
yöneltilen sorular ve yönlendirmeler sonucu verdikleri yanıtlar da anlamlı ve nitelikli bulunmuştur.  

Bu çalışmadaki amaç ise, yapılan doktora çalışması neticesinde öğrencilerinin matematiksel 
güçlerini artırmaya yönelik öğretmenlere fikir verecek ve kendilerinin istediklerinde 
geliştirebilecekleri soru ve yönlendirme örnekleri vererek, öğretmenlerin matematiksel güç'ün her 
bir bileşenini geliştirmeye yönelik nasıl soru soracakları ve yönlendirmede bulunacakları 
konusunda bilgi sunmaktır. Bulgular, matematiksel güç'ün her bir bileşenine (muhakeme etme, 
problem çözme, ilişkilendirme-bağlantı kurma, iletişim kurma, geçişme ve sunma) bileşenlerine ait 
hazırlanmış olup; her bir soru türü ayrıntılı olarak ele alınmış ve örneklenmiştir. NCTM'in "Okul 
matematiği için Program ve Değerlendirme Standartlarında (1989)" ve "Matematik Öğretiminin 
Mesleki Standartları (1991)" adlı çalışmalarında önerildiği gibi matematik derslerinde soru ve 
yönlendirmeler mümkün olduğunca açık uçlu olmalı, gerçek dünyayı yansıtmalı, öğrencilerin bilgi 
birikimine hitap etmeli, onları iletişim kurmada cesaretlenmeli ve muhakeme güçlerini kullanmaya 
sevk etmelidir. Bu çizgide, bu çalışmada matematik öğretmenlerine ders işleyiş süreçlerinde amaçlı 
soru hazırlamaları konusunda önerilerde bulunulmuştur. Bu makale yazarın “Matematik 
Öğretiminde, Bireye ‘Matematiksel Güç’ Kazandırmaya Yönelik Ortam Tasarımı ve Buna Uygun 
Öğretmen Etkinlikleri Geliştirilmesi” isimli doktora tezinin bir bölümünden yararlanılarak 
oluşturulmuştur. Doktora tezi İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, 2008 yılında Prof. Dr. Hüseyin 
Alkan’ın desteği ve rehberliğinde tamamlanmıştır. 
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Öğrencilerin Uzunluk Ölçmeye Dayalı Tahmin Yeteneğindeki Yetersizlikler ve Olası 
Nedenleri 

Emre Ev Çimen  
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  

İlköğretim Bölümü, Eskişehir. 

Kürşat Yenilmez  
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  

İlköğretim Bölümü, Eskişehir. 

Günlük yaşamımızda pek çoğumuz yürüyerek veya aracımızı durdurarak okul, hastane, 
eğlence mekanı ve benzeri bilmediğimiz bir adresi birilerine sormuş, ve aradığımız mekanı yapılan 
tarife rağmen çoğu zaman da tek seferde bulamamışızdır. Bulamayışımızın nedeni adresi tarif eden 
kişinin uzunluk tahmininin bizim uzunluk anlayışımıza uymayışından kaynaklanabilmektedir. 
Oysaki uzunluk ölçüleri uluslar arası geçerliliği olan ve günlük yaşamımızda sıklıkla ihtiyaç 
duyduğumuz bir birim olmaktadır.  

Uzunluk ölçülerini de kapsayan ölçme konusu matematik dersinin önemli öğrenme 
alanlarından birisidir. Matematik öğretim programında işlemsel tahmin ve ölçmeye dayalı tahmin 
olmak üzere iki temel tahmin stratejisine yer verilmektedir. Bu araştırmaya konu olan ölçmeye 
dayalı tahmin önemli bir tahmin stratejisi olup herhangi bir ölçme aracı kullanılmaksızın ölçülerin 
yaklaşık olarak belirlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Ölçmeye dayalı tahmin için en yaygın 
strateji ise ölçüsü tahmin edilecek nesnenin belirli bir referans noktasına göre karşılaştırılmasıdır. 
Yenilenmiş matematik öğretim programında öğrencilerin tahmin yürütmeleri, bazı nesneleri 
ölçmeleri ve tahminlerini kontrol etmeleri şeklinde üçlü süreç ile öğrencilerde tahmin becerilerinin 
gelişimi amaçlanmaktadır.  

Bu araştırmada öğrencilerin uzunluk ölçmeye dayalı tahmin yeteneklerindeki yetersizlik, bu 
eksikliğin olası nedenleri ile birlikte gün yüzüne çıkarılmak istenmiştir. Araştırmada, öğrencilerden 
uzunluğu santimetre cinsinden ifade edilebilecek gördükleri nesnenin boyunu, metre cinsinden 
ifade edilebilecek yakınlıkta-mesafede olan noktanın ve bildikleri ama göremedikleri kilometre 
cinsinden ifade edilebilecek uzaklıktaki bir noktanın bulundukları yere olan uzaklığını tahmin 
etmeleri istenmiştir.  

Araştırma rastgele seçilen toplam 150 öğrenci ile, araştırmacılar tarafından oluşturulan, yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veriler “doğru tahmin, yakın 
tahmin ve uzak tahmin” olmak üzere üç kategoride incelenmiştir. Güneş ve Asan (2005) tarafından 
yapılan çalışmada ise, öğrencilerin uzunluk ölçmeye dayalı tahminlerinde çalışma yaprakları 
üzerindeki silintileri, düzeltmelerinden öğrencilerin bu konudaki güvensizlikleri ve tahmin 
yapmadaki güçlükleri ortaya konmaktadır. Aynı çizgide, bu araştırmada elde edilen bulgular da 
uzunluk ölçmeye dayalı tahmin yeteneğinde bireylerin yetersizliklerini ve bunun olası nedenleri 
ortaya koymaktadır. Ölçüler konusunun öğretiminde daha fazla günlük yaşam uygulamasına ve 
tahmin gerektiren etkinliklere yer verilmesi önerilmektedir. 
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Matematik Öğretmeni Adaylarının Temel Olasılık Terimlerine İlişkin Kavramsal 
Bilgilerinin İncelenmesi 

Ayla Ata  
Eskisehir Osmangazi University Faculty of Education 

Kursat Yenilmez  
Eskisehir Osmangazi University Faculty of Education 

Matematikte işlemsel bilginin yanı sıra kavramsal bilgi ve ilişkilendirmenin de önemi 
büyüktür. Son yıllarda ulusal ve uluslararası yapılan bazı değerlendirme sonuçları öğrencilerimizin 
kavramsal bilgi ve ilişkilendirme konusunda gerekli başarıyı gösteremediklerini ortaya 
koymaktadır. Kavram bilgisi, sadece kavramı tanımak veya kavramın tanımını bilmek değil aynı 
zamanda kavramlar arasındaki ilişkileri görebilmektir. Bu çerçevede matematik öğretmeni 
adaylarının temel matematiksel terimlere ilişkin kavramsal bilgilerinin belirlenmesi gelecekte bu 
bilgileri öğrencilerine hangi düzeyde aktarabilecekleri konusunda fikir vermesi açısından 
önemlidir.  

Bu araştırmanın amacı Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans 
programında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının temel olasılık terimlerine ilişkin 
kavramsal bilgilerini incelemektir.  

Çalışmada öğretmen adaylarının deney, çıktı, örnek uzay, olay, rasgele seçim ve eş olasılıklı 
olma terimlerine ilişkin kavram bilgileri incelenmiştir. Araştırma bir devlet üniversitesinde 
öğrenim görmekte olan 160 matematik öğretmeni adayı ile yürütülmüştür. Araştırmanın amacı 
doğrultusunda öğretmen adaylarına bir olasılık problemi verilmiş ve deney, çıktı, örnek uzay, olay, 
rasgele seçim ve eş olasılıklı olma terimlerini verilen problemle ilişkilendirerek açıklamaları 
istenmiştir. Öğretmen adaylarının temel olasılık terimlerine ilişkin açıklamaları doğru-yanlış 
şeklinde değerlendirilmiş ve sonuçlar terim bazında tablolar şeklinde sunulmuştur.  

Araştırma sonucunda, matematik öğretmeni adaylarının temel olasılık terimlerine ilişkin 
kavramsal bilgilerinin yetersiz olduğu ve sıkça kavramları birbiri ile karıştırdıkları ortaya çıkmıştır. 
Matematik öğretmeni adaylarının eğitiminde kavram bilgisi ve ilişkilendirmeye daha çok önem 
verilerek kalıcı ve işlevsel öğrenmeler sağlanabilir. 

  

Matematik Öğretmen Adaylarının "Problem Çözme" Temalı Poster Oluşturma 
Çalışmaları 

Emre Ev Çimen  
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  

İlköğretim Bölümü, Eskişehir. 

Bilimsel ya da akademik poster, araştırma sonuçlarını görsel unsurlar ve anlamlı özetlemeler 
kullanarak afiş boyutunda sunmak olarak tanımlanmaktadır. Bu tür posterler yalnız kongre, 
konferans gibi akademik toplantılarda değil öğrenme ortamlarında da rahatlıkla öğrenme materyali 
olarak sergilenebilmektedirler (Matthews,1990; Murray, 2006; Miracle & King 1994; Nightingale; 
Van Way 2007). Bu çalışmanın hareket noktası öğretmen adaylarının bir sunum yöntemi olarak 
poster kullanmaları ve posterin kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmalarını sağlamak 
olarak özetlenebilir. Bu çizgide, araştırmanın amacı, öğretmen olduklarında kongre, konferans gibi 
akademik ortamlarda, kendi ders ortamlarında ve öğrencilere verecekleri proje performans 
ödevlerinde posterden yararlanabilecekleri bilgisini öğretmen adaylarına kazandırmak olarak 
belirlenmiştir. Ek olarak, başta posteri yalnızca araba, sanatçı vb. görsellerin sergilendiği afiş 
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olarak değerlendiren öğretmen adaylarının, bilimsel içerikli posteri tanımaları, hazırladıkları 
posterler sayesinde bu süreçte yaşadıkları kimi zorlukları aşmaları amaçlanmıştır. Araştırma 50 kız 
14 erkek, ikinci sınıfta öğrenim gören, toplam 64 ilköğretim matematik öğretmen adayı ile 
gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adayları ile kendi isteklerine ve konuların içeriğine bağlı 6-9'ar 
kişiden oluşan dokuz ayrı grup oluşturulmuştur. Problem ve Problem Çözme Öğretimi dersi 
kapsamında oluşturulan 9 konu başlığı (problem türleri, problem çözme'de modeller, NCTM & 
MEB problem çözme yaklaşımları, problem çözme ile İlişkili konular vb.) her gruba poster 
hazırlamaları üzere paylaştırılmıştır. Öğretmen adaylarının poster oluştururken yaşadıkları 
tecrübeler tek tek gözlenmiş ve gözlem neticesinde oluşturulan sorular ile öğretmen adayları ile 
yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Görüşmede öğretmen adaylarının "poster konusundaki 
bilgi eksiklikleri, poster oluşturma sürecinde karşılaştıkları zorluklar ve poster oluşturduktan 
sonraki görüşlerine" ulaşılmış ve her bir durum bulgular bölümünde öğretmen adaylarının ifadeleri 
ile örneklenerek sunulmuştur. Araştırmada, özet olarak, öğretmen adaylarının başta amacından ve 
nasıl hazırlandığından tamamen habersiz oldukları, hazırlama sürecinde özellikle içerik 
oluştururken ve referans gösterirken zorlandıkları poster sunumunu öğrenmekten memnun 
oldukları, posteri öğretmen olduklarında kullanmak istedikleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının 
ve öğretmenlerin posteri akademik sunum yolu olarak kullanmanın yanı sıra derste sunum 
materyali, öğrenme ortamında afiş, ve ölçme değerlendirmede ödev olarak kullanmaları konusunda 
önerilerde bulunulmuştur. 

  

Fen Bilimlerinde ve Eğitiminde Problemler ve Çözüm Önerileri 

Recep Şahingöz  
Bozok Üniversitesi 

Muharrem Kırak  
Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Murat Çavuş  
Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Bu çalışmada pozitif bilim ve fen bilimleri eğitimi ile ilgili problemler ele alındı. Bu 
problemlerin çözümü için devletin, özel sektörün ve eğitimcilerin yapması gereken çalışmalar 
sıralandı. Mevcut sistemde olması gereken düzenlemeler, düzeltmeler veya değişiklikler araştırıldı. 
Bir ülkenin gelişmesi için pozitif ilimlerin eğitimine ve öğretimine ihtiyaç duyulduğu örnekler ile 
vurgulandı. Gelişmiş bir toplum için fen alanında yetişmiş bilim insanına ve bilime meraklı olan 
nitelikli toplumun bir kesiminin konu ile ilgilenmesi gerektiği belirtildi. Bilim politikasının arz ve 
talebe göre değil daha çok devletin maddi ve manevi desteği ile desteklenmesi, devletin desteği 
olmadığı takdirde bu gidişle 8 -10 yıl içerisinde bunun acı reçetesinin ödeneceği araştırmalar ile 
ortaya konuldu. 

Matematik Öğretmeni Adaylarının Olasılık Konusundaki Başarı Durumlarının 
İncelenmesi 

Ayla Ata  
Eskisehir Osmangazi University Faculty of Education 

Kürşat Yenilmez  

Olasılık konusu matematik eğitiminin amaçlarından biri olan olasılığa dayalı düşünme 
becerisini geliştirmesi açısından oldukça önemlidir. Olasılık birçok şekilde belirsizlik durumlarıyla 
karşılaşıldığında yararlanılan bir konu alanıdır. Bu da olasılık bilgisini farklı alanlarda çalışan 
bireyler için önemli kılmakta ve bireylerin belirsizlik ortamlarında doğru kararlar verebilmelerine 
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yardımcı olmaktadır. Ancak olasılık konusunun öğretiminde önemli sorunlar yaşandığı 
bilinmektedir. Bu çerçevede matematik öğretmeni adaylarının olasılık konusundaki başarı 
durumlarının belirlenmesi öğretmen adaylarının hazırbulunuşluk düzeyleri konusunda fikir vermesi 
açısından önemlidir. Bu araştırmanın amacı Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 
lisans programı birinci sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının olasılık konusundaki 
hazırbulunuşluk düzeylerini incelemektir. Çalışmada öğretmen adaylarının Ortaokul Matematik 
Dersi Öğretim Programı’nın Olası Durumları Belirleme, Olasılıkla İlgili Temel Kavramlar, Olay 
Çeşitleri ve Olasılık Çeşitleri alt öğrenme alanlarında yer alan kazanımlar kapsamındaki işlemsel 
bilgileri incelenmiştir. Araştırma bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan 51 matematik 
öğretmeni adayı ile yürütülmüştür.  

Araştırmanın amacı doğrultusunda öğretmen adaylarına her kazanım için bir soru olacak 
şekilde on dört sorudan oluşan bir başarı testi uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının başarı testine 
vermiş oldukları yanıtlar kısmi puanlama sistemi ile puanlanmış ve her öğretmen adayı için toplam 
olasılık başarı puanı hesaplanmıştır. Kazanımlar ve toplam başarı puanları için ortalama, standart 
sapma gibi betimsel istatistik değerleri hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda, matematik öğretmeni 
adaylarının olasılıkla ilgili kavramları bir durumla ilişkilendirme, ayrık ve ayrık olmayan olayları 
açıklama ve geometri bilgilerini kullanarak bir olayın olma olasılığını hesaplama konularındaki 
başarı durumlarının oldukça düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Matematik öğretmeni adaylarının 
öncelikle hazırbulunuşluk düzeylerinin belirlenmesi ve eksik ön bilgilerinin tamamlanması ile 
öğretiminde zorluklar yaşanan konulardan biri olan olasılık konusunda daha donanımlı ve bilinçli 
olmaları sağlanabilir. 

  

Öğretmen Adaylarının Bilim Kavramına Yönelik Metaforik Algıları 

Ayşegül Derman  
Gaziantep Üniversitesi, Nizip Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü 

Metaforlar(benzetmeler, eğretilemeler, istiareler, mecazlar) olayların oluşumu ve işleyişi 
hakkında düşüncelerimizi yapılandıran, yönlendiren ve kontrol eden en güçlü zihinsel araçlardan 
biridir. Metaforlar bireylerin kişisel tecrübelerini anlamlandırarak ifade etmelerine imkan 
sağlar(Saban, 2004).Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının bilim kavramına yönelik 
algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla Sınıf öğretmeni ve Fen Bilgisi 
öğretmeni adaylarından “Bilim …… gibidir; çünkü……..” veya “Bilim……..benzer; çünkü…….”  

Cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. Bu çalışma, olgu bilim desenindedir ve 2011-2012 
eğitim öğretim yılının güz yarıyılında Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 
Programına devam eden 1., 2. ve 3. sınıftaki öğretmen adayları ile 2011-2012 eğitim öğretim 
yılının bahar yarıyılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programına 
devam eden 1., 2. ve 3. sınıftaki öğretmen adaylarıyla yürütülmüştür. Bu araştırmada elde edilen 
veriler nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının 
bilime ait hangi metaforlara sahip oldukları belirlenmiştir.  

Belirlenen bu metaforlar özelliklerine göre kategorize edilmiştir, temalaştırılmıştır. ‘’Fayda 
sağlayıcı olarak bilim’’, ‘’Yol gösterici olarak bilim’’ gibi. Böylece elde edilen kategorilerin 
bilimin hangi yönü, hangi özelliği üzerinde odaklandığı belirlenmiştir. Metaforik algıları öğretmen 
adaylarının bilime yönelik tutumları hakkında da göstergeler sunmaktadır. Anahtar Kelimeler: 
öğretmen adayları, bilim kavramına yönelik metaforlar, bilime yönelik tutumlar. 
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının, Hazırlamış Oldukları Bilimsel Oyuncakların 
Bilimsel Yaratıcılık Açısından Değerlendirilmesi 

Sibel Demir  

Fatma Şahin  

Bilimsel yaratıcılık günümüz ve geleceğin problemleriyle baş edebilen öğrenciler yetiştirmek 
için önemlidir. Bilimsel yaratıcılığı geliştirebilmek için de fen bilgisi derslerinde yenilikler yapmak 
gerekmektedir. Bu nedenle programda fen ve teknoloji, fen- teknoloji- toplum, bilimin doğası, fen 
ve sanat, fen ve mühendislik tasarımları etkinliklerine yer verilmelidir. Oyuncaklar ise bunların 
ortak noktasıdır. Bilimsel oyuncaklar hem yaratıcılığı hem de sanat gelişimini sağlarken diğer 
taraftan da bilimsel kavramların eğlenceli olarak öğrenilmesini sağlar.  

Bu bağlamda araştırmada Fen Bilgisi öğretmen adaylarının hazırlamış oldukları bilimsel 
oyuncakların, bilimsel yaratıcılığın 4 boyutu bakımından yeterlikleri belirlenmiş ve yaratıcılık 
açısından bireyin kendisini değerlendirmesi sağlanmıştır. Araştırmayı, İstanbul’da bulunan bir 
üniversitenin, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan 83 ikinci sınıf 
fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmanın amacı, Fen bilgisi öğretmen adaylarının 
yapmış oldukları bilimsel oyuncakları, bilimsel yaratıcılığın 4 boyutu bakımından değerlendirme 
ve öğretmen adaylarının yaratıcılık açısından kendilerini değerlendirme düzeylerinin 
belirlenmesidir. Hazırlanan bilimsel oyuncaklar araştırmacılar tarafından bilimsel yaratıcılık 
boyutlarının “orjinallik, akıcılık, esneklik, bilimsel bilgi” olmak üzere 4 boyutu ile 
değerlendirilmiştir.  

Bunun yanı sıra öğretmen “Yaratıcılık açısından bireyin kendisini değerlendirmesi anketi” 
sunulmuştur. Araştırmada hazırlanan bilimsel oyuncakların bilimsel yaratıcılıklarını 
değerlendirebilmek adına araştırmacılar tarafından hazırlanan rubrik kullanılmış ve elde edilen 83 
bilimsel oyuncağın rubrikteki dağılımları hesaplanarak 4 boyut için gerek grafiksel olarak ve 
gerekse yüzdelik olarak ayrı ayrı ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.  

Ayrıca araştırmada öğretmen adaylarına “Yaratıcılık açısından bireyin kendisini 
değerlendirmesi anketi” sunulmuş ve bu ölçekteki maddelerin yüzdelik dağılımları da 
hesaplanarak; gerek maddelerin kendi içindeki ve gerekse bilimsel oyuncaklardan elde edilen 
değerler ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Sonuç olarak, Tablo1’de de görüldüğü üzere, 
öğretmen adaylarının yapmış oldukları bilimsel oyuncakların yüzdelik dağılım olarak “yeterli ve 
oldukça yeterli” orjinallik boyutunda; “yeterli” esneklik ve bilimsel bilgi boyutlarında ve bunun 
birlikte “yetersiz” akıcılık boyutunda oldukları tespit edilmiştir. Bilimsel oyuncakların 
değerlendirildiği 4 boyutun ölçekteki ilgili maddelerle karşılaştırılması sonucunda ise, bazı 
maddeler için paralellik olduğu bazı maddeler için ise farklılıklar olduğu ya da öğretmen 
adaylarının kararsız kaldıkları tespit edilmiştir. Bu bağlamda öğretmen adaylarının 
yaratıcılıklarının gelişiminde daha fazla uygulamalı örneklerin ve yaşantıların oluşturulması 
gerektiği düşünülmektedir.  
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Deneyimlerine Bir Bakış 

Sibel Demir  

Fatma Şahin  

Öğretmenlik uygulaması öğretmen yetiştiren eğitim fakülteleri için en önemli uygulamalı 
derslerden biridir. Öğretmenlik uygulaması yaşantısında öğretmen adayları gerek gözlemleri 
gerekse uygulamaları ile mesleklerine ilk adımları atmaktadırlar. Araştırmada 6 fen bilgisi 
öğretmen adayının öğretmenlik uygulaması yaşantılarını inceleyebilmek adına, öğretmen 
adaylarının kendilerini değerlendirebilecekleri bir rubrik sunulmuş, aynı rubrikle araştırmacı 
tarafından değerlendirilmeleri sağlanmış ve bunun yanı sıra “Bu sınıfın öğretmeni siz olsaydınız ne 
yapardınız?” açık uçlu sorusunu yanıtlamaları beklenmiştir. Araştırmanın amacını, fen bilgisi 
öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması yaşantılarını tespit etmek oluşturmaktadır. Elde 
edilen veriler yüzdelik karşılaştırma ve içerik analizi ile yorumlanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda 
araştırmadan elde edilen verilerin incelemesi sonucunda, öğretmen adaylarının genelde kendilerini 
yeterli olarak gördüklerini ve açık uçlu soruya ise çeşitli yanıtlarda bulundukları tespit edilmiştir. 
Sonuç olarak, eğitim fakültelerinde uygulamalı bir ders olarak verilen öğretmenlik uygulaması 
yaşantısının olabildiğince zengin öğretim süreçleri ile donatılması gerektiği düşünülmektedir. 
Böylece öğretmen adaylarının gerçek meslek yaşantısına daha doğru adımlar atabileceği 
düşünülmektedir. Not: Poster sunum olarak düşünülmektedir. 

  

Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Uygulamalarına 
Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi 

Ramazan Karatay  
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Fatih Doğan  

Çavuş Şahin  

Eğitimde laboratuvar uygulamalarının öneminin arttığı günümüzde öğretmen adaylarına 
verilen laboratuvar uygulamalarının da önemi artışmıştır. Artan bu önemle birlikte laboratuvar 
uygulamalarına öğretmen adaylarının tutumları da önem arz etmektedir. Araştırmanın amacı, 
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği öğretmen adaylarının laboratuvar 
uygulamalarına yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Araştırmanın problemini öğretmen 
adaylarının laboratuvar uygulamalarına yönelik tutumları ve uygulamada karşılaştıkları sorunlar 
nelerdir? oluşturmaktadır.  

Bu kapsamda araştırmanın alt problemlerini; Fen Bilgisi Öğretmenliği okuyan öğretmen 
adaylarının laboratuvar uygulamalarına yönelik tutumları nedir?, Sınıf Öğretmenliği okuyan 
öğretmen adaylarının laboratuvar uygulamalarına yönelik tutumları nedir?, Fen Bilgisi Eğitimi ile 
Sınıf Öğretmenliği okuyan öğretmen adaylarının laboratuvar uygulamalarına yönelik tutumları 
arasında fark var mıdır?, Öğretmen adaylarının cinsiyetleri ile laboratuvar uygulamalarına yönelik 
tutumları arasında fark var mıdır?, Öğretmen adaylarının öğrenim türü (normal-ikinci öğretim) ile 
laboratuvar uygulamalarına yönelik tutumları arasında fark var mıdır? soruları oluşturmaktadır. 
Araştırmanın evrenini Eğitim Fakültelerinde laboratuvar dersi alan öğretmen adayları 
oluşturmaktadır.  

Örneklem ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde laboratuvar dersi 
alan Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği öğretmen adaylarıdır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 
Doğan ve ark. (2003) tarafından oluşturulmuş tutum ölçeği kullanılacaktır. Yapılan çalışma sonucu 
ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,86 olarak bulunmuştur. Bu ölçek 5’li likert tipi olup 8 bölüm altında 
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toplanan 69 maddelik bir tutum ölçeğidir (Ek I). Kullanılacak olan tutum ölçeğindeki maddelere 
verilecek cevaplar “Kesinlikle katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum” ve 
“Kesinlikle katılıyorum” şeklinde belirtilmektedir. Ayrıca tutum anketi ile birlikte öğrencilerin 
bölüm, cinsiyet ve öğrenim türlerini belirtecekleri bir kısım da bulunacaktır. Tutum ölçeği ile 
öğrencilerin bilgilerinin yer alacağı anket beraber uygulanacak ve 69 maddeyi cevaplamaları için 
öğrencilere 30 dakika süre verilecektir. Yapılan çalışmalara ve verilerin değerlendirilmesine devam 
edildiğinden dolayı, sonuçlara en kısa sürede ulaşılarak araştırma kapsamında paylaşılacaktır. 

 

İlkokul Öğrencilerinin Bilim İnsanı Algıları 

Serkan Timur  
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Betül Timur  
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Rukiye Altaş  
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Bu çalışmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin bilim insanı hakkındaki düşüncelerini çizim 
yaptırarak değerlendirmektir. Bilim insanına yönelik öğrenci görüşlerini öğrenmek amacıyla 
öğrencilerin çizimlerinden yola çıkılmıştır. Çalışmada 1. 2. 3. 4. ve 5. sınıf öğrencilerine bilim 
insanı resmi çizmelerini ve çizdikleri bilim insanının resimde ne yaptığını yazmaları istenmiştir.  

Toplam 188 öğrencinin katıldığı çalışmada çizilen resimler tek tek analiz edilmiştir. Çizilen 
resimlerde bilim adamının kişilik özellikleri; önlüklü, önlüksüz, gözlüklü, gözlüksüz, dağınık 
saçları olan kişiler olarak çizildiği tespit edilmiştir. Bilim adamlarının araştırma alanları genelde 
kitaplarla dolu olan aynı kütüphaneyi andıran bir laboratuvar, deney tüplerinden ve üzeri deney 
malzemeleri ile dolu olan bir masa çizdikleri gözlenmiştir. 

 Resimlerde bilimsel ürünler olarak bilgisayar, teleskop vb. ürünler çizilmiş ve cinsiyet 
olarak da genelde yaşlı erkek modeli çizildiği görülmüştür. Bu erkek modelinin çizilmesinde 
kızlardan bilim insanın olmayacağı erkeklerin daha çok bu konuda başarılı olabilecekleri düşüncesi 
tespit edilmiştir. Resimlerinde genel olarak zaman makinası adı altında makinalar, robotlar, 
bilgisayar, telefon, teleskop ve uzay araçları yer almıştır. Bu da onların günlük hayatta sosyal 
medya sayesinde teknolojik gelişmelerden haberdar olduğunu göstermektedir. Çizilen resimlerde 
öğrencilerin çoğunluğu bilim adamı olarak Thomas Edison ve Albert Einstein’ı resmettikleri 
görülmüştür.  

Öğrenciler resimlerinde genelde bilim insanının deneyler, icatlar, buluşlar yaptığını ve 
günlük sorunlarımızı çözen insanlara yararlı olduklarından bahsetmişlerdir. Bilim insanlarının aynı 
deneyi hiç bıkmadan tekrar tekrar yaptıkları resimlerindeki aşamalı çizimlerden anlaşılmıştır. 
Genel olarak günlük hayatta en çok kullanılan telefon ve bilgisayar gibi ürünler çoğu resimde yer 
almıştır bu da onların teknolojiden etkilendiklerini göstermiştir. Böylece bu çalışmada ilkokul 
öğrencilerinin bilim insanı, bilim ve teknoloji algıları gözlenmiştir. 
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Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 

Serkan Timur  
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Betül Timur  

Şirin Yılmaz  

Evin Uzman  

Züleyha Yiğit  

Bu çalışmanın amacı ortaokulda öğrenim gören 5. 6. 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin çevreye 
yönelik tutumlarını incelemek, çevre tutum puanlarını farklı değişkenlere göre karşılaştırmaktır. 
Çalışma Çanakkale il merkezinde yer alan iki ortaokulda yürütülmüştür. Çalışmaya 78 erkek ve 72 
kız olmak üzere toplam 150 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Çalışmada Atasoy (2005) tarafından 
geliştirilen “Çevre Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Tarama modeli kullanılarak tasarlanan araştırma 
sonuçlarına göre ortaokul öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarının; kız öğrenciler lehine anlamlı 
olarak değiştiği, anne ve baba eğitim düzeyine göre anlamlı olarak farklılaştığı, çevre ile ilgili 
haber ve bilgileri takip etme durumuna göre anlamlı olarak değiştiği, sınıf düzeyi ve çevre dersi 
alma durumuna göre anlamlı olarak değişmediği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonunda, sonuçlara 
dayalı olarak gerekli önerilere yer verilmiştir. 

  

Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Fatih Projesine Yönelik Görüşleri 

Serkan Timur Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Betül Timur Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Şirin Yılmaz Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Teknolojinin ilerlemesi gün geçtikçe ilerlemesi eğitim alanına da yansımış, bireylerin 
yaşantılarının vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Teknolojinin her alanda olduğu eğitim 
alanına da entegre edilesi, öğrenme-öğretme süreçlerine dahil edilmesine, öğrenmede önemli bir 
role sahip olmasına yol açmıştır. Ülkemizde de bilişim teknolojileri eğitim ortamlarına entegre 
edilmiş ve gelişim süreci yeni projelerle devam emektedir.  

2010 yılı Kasım ayı içerisinde duyurulan FATİH (Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi 
İyileştirme Hareketi) projesi de bunlardan biridir. Projenin amacı ve kapsamı eğitim ve öğretimde 
fırsat eşitliğinin sağlanması ve okullardaki teknolojinin iyileştirilerek bu araçların öğrenme-
öğretme sürecinde daha etkin kullanımı olarak açıklanmaktadır.  

Uygulanan projede öğretmen ve öğrencilere de büyük roller düşmektedir. Özellikle 
öğretmenler proje ile ilgili bilgilendirilmeye, eğitim teknolojilerini sınıf içerisinde kullanmaya 
hâkim olmaya, bulundukları okulların teknolojik donanımı tanıma gibi pek çok durumla karşı 
karşıya kalacaklardır. Bu çalışmanın fen ve teknoloji öğretmenlerinin FATİH projesine yönelik 
görüşlerini,, projenin olumlu yönlerini, uygulama sürecinde karşılaştıkları sorunları, teknoloji 
entegre edilmiş bir fen dersine yönelik görüşlerini açığa çıkarmaktır.  

Çalışmanın örneklemini amacı Türkiye’nin farklı coğrafik bölgelerinde görev yapmakta olan 
22 fen ve teknoloji öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan 
durum çalışması kullanılarak var olan olası durum açığa çıkarılmak istenmiştir. Araştırmada veri 
toplama aracı olarak araştırmacılara tarafından geliştirilen ve uzman görüşleri doğrultusunda 
yenilenen 10 açık uçlu soru kullanılmıştır. Veri analizinde ise betimsel analizden faydalanılmıştır. 
Elde edilen bulgulara göre fen ve teknoloji öğretmenlerinin FATİH projesi ile ilgili yeterli bir 
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eğitim almadıkları, projenin amacı ve uygulanmasına yönelik yeterli bilgi sahibi olmadıkları, görev 
yaptıkları okulların teknolojik donanımlarının yeterli olmadığı ve bu bölgelerde sürerli elektir 
kesilmelerinin süreçte eğitim teknolojilerini kullanmalarında sıkıntı yaratığı, uygulama açısından 
en fazla zorlandıkları bölümün öğrencilerin de bilinçli ve yeterli seviyede teknoloji okuryazarı 
olmadıkları, iyi bir fen eğitiminin ise öğrencilerin aktif katılımıyla etkinlik ve görsel/işitsel 
unsurların kullanılarak gerçekleşen bir süreç olarak belirttikleri sonuçlarına varılmıştır. Elde edilen 
bulgularda öğretmenlerin yeterince bilgi sahibi ve uygulamaya yönelik kısımlarda sorunlar 
yaşadıkları görülmüştür. Çalışma sonunda elde edilen bulgulara yönelik araştırmaya ve gelecekteki 
araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur. 

  

RTE Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Fen 
Laboratuvar İmajları 

Mehmet Küçük  
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Hasan BAĞ  
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Bu çalışmada, RTE Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programında okuyan 
öğrencilerin fen laboratuvar imajları incelenmiştir. Bu amaçla, 2012-2013 Akademik Güz 
Yarıyılında Sınıf Öğretmenliği Programının 2. sınıfında okuyan ve “Fen ve Teknoloji Laboratuvar 
Uygulamaları I” dersine kaydolan toplam 120 öğrenci çalışma grubunu oluşturmuştur. Nitel 
araştırma paradigmasına uygun olarak yürütülen çalışmada, katılımcıların fen laboratuvarı imajları 
metaforlar yoluyla incelenmiştir. Bu bağlamda katılımcılara tek soruluk “Fen Laboratuvarı …… 
Benzer; Çünkü ……. dır” bir ölçme aracı yarıyılın hemen başında uygulanmıştır. Verilerin 
analizinden hareketle, katılımcıların fen laboratuarıyla ilgili “güneş, ışık, mutfak, uzay boşluğu, 
okyanus” gibi olumlu ve “hastane, matematik dersi, hapishane, buzdolabı, otobüs” gibi olumsuz 
çok sayıda metaforlara sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Bu süreçte katılımcıların ürettiği metaforlar 
8 farklı kategoriye ayrılarak etraflıca incelenmiştir. 

  

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Obezite ve Obezitenin Oluşumuna İlişkin Görüşleri 

Fatma Önen  
Marmara Üniversitesi 

Sibel Demir  
Marmara Üniversitesi 

Fatma Şahin  
Marmara Üniversitesi 

Günümüzde sağlıklı ve dengeli beslenme üzerine yapılan vurgu önemli ölçüde artmış; gerek 
sağlık bakanlığı gerekse pek çok medya kurumu konunun önemine dikkat çekmektedir. Dünya 
genelinde olduğu gibi, ülkemizde de obezitenin artmaya başlaması nedeniyle; özellikle pek çok 
kamu spotu halkı, sağlıklı-dengeli beslenme konularında bilinçlendirmeye ve spor gibi çeşitli 
aktiviteleri yapmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.  

Bu bağlamda küçük yaşlarda olan öğrencilerin kavrama ilişkin algılarının geliştirilmesi ve 
beslenmeyle ilgili doğru alışkanlıklar edinebilmesi için öğretmenlere düşen görevin oldukça önemli 
olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmada geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının 
obezite ve obeziteye ilişkin etmenler konusunda görüşlerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırma 
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deneysel olmayan nitel araştırma tasarımına sahip ve durum çalışmasına uygun olacak nitelikte 
planlanmıştır.  

Araştırmanın, fen bilgisi öğretmen adaylarının obeziteye ilişkin görüşlerini ayrıntılı bir 
şekilde ortaya koyacak olması nedeniyle, durum çalışması şeklinde planlanmasının daha uygun 
olduğu düşünülmüştür. Araştırma 2009-2010 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmaya İstanbul ilinde bulunan büyük ölçekli bir üniversitenin 3. sınıfında okumakta 
olan 28 öğretmen adayı katılmıştır. Ayrıca rastgele seçilen 4 öğretmen adayı ile de görüşme 
yapılmıştır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan 12 açık uçlu soru ve 4 görüşme 
sorusu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada açık uçlu sorulardan elde edilen veriler, nitel 
araştırma veri analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Görüşme sorularından elde edilen veriler ise tablolar haline getirilerek yorumlanmıştır. 
Araştırmadan elde edilen bazı verilere göre öğretmen adaylarının genellikle obeziteyi aşırı 
şişmanlık olarak niteledikleri, önlenmesi adına sağlıklı ve dengeli beslenmeyi öğretmeyi 
hedefledikleri tespit edilmiştir. Öğretmen adayları öğrencilerin obez olmaması için aileyle 
bilgilendirici toplantılar yapmayı, öğrencilere ise çeşitli örnek olaylar göstererek konunu önemini 
kavratmayı düşündükleri görülmüştür. Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda öneriler 
getirilmiştir. 

  

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Formal ve İnformal Fen ve Teknoloji 
Öğrenimine Yönelik Tutumları: Yozgat Örneği 

Mustafa Erol  
Mustafa Erol, Phd Bozok University Faculty of Education  
Department of Science Education 66200 – Yozgat, Turkey 

Uğur Böyük  

Ayşe Koç  

Bu araştırma, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sınıf seviyesi, cinsiyet ve yaş gibi 
demografik özellikleri dikkate alınarak, fen ve teknoloji deneylerine yönelik bakış açılarını 
belirlemeyi, formal (okuldaki) ve informal (okul dışındaki) fen ve teknoloji öğrenimi hakkındaki 
görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırma Bozok Üniversitesi Mobilim projesi 
uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen tarama modelinde betimsel bir çalışma olup, Yozgat 
İli’nde bulunan ilköğretim okullarının ikinci kademesinde öğrenim gören 350 öğrencinin 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak Barmby, Kind, Jones ve Bush (2005) tarafından 
geliştirilmiş olan anket formunun öğrencilerin fen ve teknoloji deneyleri ile formal ve informal fen 
ve teknoloji öğrenimine bakış açılarını belirlemeye yönelik kısmı kullanılmıştır. Uygulanan ölçeğin 
güvenirlik çalışması bu araştırma kapsamında yapılmış ve güvenirliği örneklem için α=0.88 olarak 
hesaplanmıştır.  

Elde edilen veriler, SPSS 17.0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma 
sonucunda öğrencilerin fen ve teknoloji deneyleri ile formal ve informal fen ve teknoloji öğrenimi 
hakkında olumlu tutuma sahip oldukları ve cinsiyet değişkeninin anket genelindeki ortalama tutum 
puanlarında anlamlı bir farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Yaş farklılığı öğrencilerin 
formal ve informal fen ve teknoloji öğrenimine yönelik tutumlarını anlamlı düzeyde etkilerken 
(p<0.05), sınıf seviyesi değişkeninin ise öğrencilerin fen ve teknoloji deneylerine yönelik 
tutumlarını anlamlı düzeyde farklılaştırmadığı görülmüştür (p>0.05). 
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SOCIAL SCIENCES EDUCATION 

Sınıf Kurallarını Kazandırmada Dramanın İlköğretim Öğrencilerinin İstendik 
Davranışları Kazanma Düzeylerine ve Davranışların Kalıcılığına Etkisi 

Nilgün Bakkaloğlu  
Hacettepe Universitesi, MEB 

Problem Cümlesi: İlköğretim 1. sınıf öğrencilerine sınıf kurallarını kazandırmada drama 
yönteminin uygulandığı ve uygulanmadığı sınıfların istendik davranışları kazanma düzeyleri ve 
kalıcılık puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Öğrencilerin görüşleri nelerdir? Drama 
yöntemiyle sınıf kuralları ve davranış modelleri kazandırılırken; o davranış ya da kuralın 
somutlaştırılarak ve günlük yaşamla bağlantısı kurularak verilmiş olmaktadır. Öğrencilerin istendik 
davranış modellerine kendi gözlem ve deneyimlerini işin içine katarak, yaparak-yaşayarak, 
oyunlarla ve kendilerinin oluşturdukları bir öğrenme yaşantısı ile ulaşmalarının daha etkili bir 
yöntem olacağı düşünülmüştür. Ayrıca öğrencilerin sınıf kurallarını neden-sonuçlarıyla birlikte, 
bizzat kendileri olayın içinde yer alıp, eğlenerek öğrendiklerinde davranışların daha kalıcı olacağı 
düşünülmüştür. Bu çağdaki çocuklara öğretilecek kurallar sonutlaştırılmalı, oyunlaştırılmalı, 
nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte gözleyebilecekleri bir öğrenme ortamı içerisinde verilmelidir. Bu 
amaçla drama yönteminin ilköğretimdeki öğrencilerine sınıf kurallarını kazandırmada ve bu 
davranışların kalıcılığında etkili bir yöntem olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. Drama 
yöntemi, öğretilenleri neşeli, kolay ve somut hale getirmede, öğrencinin aktif öğrenmesini 
sağlamada önemli yöntemlerden biridir. Bu nedenle drama yöntemi tüm ders ve konularda olduğu 
gibi ilköğretim öğrencilerinde istendik davranışları kazandırmada kullanıldığında da olumlu 
sonuçlar alınacağı önemli bir eğitim-öğretim yöntemi olarak görülmektedir.Bu araştırma, Ankara 
ili Mamak ilçesi MEB’e bağlı bir İlköğretim Okulu’nda 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 1. sınıfa 
devam edecek olan toplam 62 öğrenci üzerinde yapılması planlanmaktadır. Bu araştırmada, 
denekler, doğal olarak şekillenmiş oldukları biçimde alınacak olup, deney grubunun 
karşılaştırılması için, bir de kontrol grubu alınacaktır. Hangi grubun deney, hangisinin kontrol 
olacağı yazı-tura ile tespit edilecektir. Bu araştırmada öğrencilerin ön bilgileri, sosyo-ekonomik 
çevreleri ve yaşları benzer olacağından dolayı gruplar olduğu gibi alınacaktır. Bu araştırmada 
ilköğretim 1. sınıf düzeyinde araştırmacı tarafından belirlenen “4 sınıf kuralı” ele alınacaktır. 
Drama yönteminin bu sınıf kurallarının öğretilmesinde ne derece etkili olduğunu ölçebilmek 
amacıyla araştırmacının nicel veri toplama aracı olarak hazırladığı “Gözlem Formu” 
kullanılacaktır. Ayrıca araştırmacı tarafından her bir ders için hazırlanan “Drama Ders Planları” 
kullanılacaktır. Ayrıca deney grubunun öğrencilerinin uygulama sonrasında drama ile ilgili 
görüşleri alınacaktır. 

  

A Critical Discourse Analysis in The Context of Social Justice in Education: The Movie 
“Taare Zameen Par” 

Nidan Oyman  
Eskisehir Osmangazi University 

Fatih Kezer  
Ankara University 

Social justice means even distribution of resources and physical, mental and social security 
of all members. The concept of social justice has historically varied from family to family, person 
to person and society to society. Social justice is simply a fair distribution of benefactions and 
burdens in a society. Education is a legal right for every member of the society and if it is cared 
about promoting opportunity and reducing inequality, the classroom is the place to start. The main 



ULEAD 2013 Annual Congress:ICRE  155

point of conceptualizing social justice in education is to educate every member according to their 
skills and needs. Social justice in education is mostly defined as equal education for every member 
of the society.  

When the interests and skills of each individual become different, their needs for education 
will be differ from each other. In this context, social justice in education should be viewed as 
increasing action capacities of individuals. Social justice aims at producing equal outcomes for 
groups which are exposed to discrimination by social, economic and political systems and defined 
as underprivileged, and thus providing underprivileged groups in terms of religion, language, race, 
class, gender, economic level and physical disability in learning with positive education 
opportunities. The role of the media, in general, and the movies, in particular, in disseminating 
information and creating real life patterns by use of the language as a strong social tool cannot be 
disregarded. Therefore, the purpose of the research is to propound how social justice ideology in 
movies is reflected onto discourse level. The movie “Taare Zameen Par”, a 2007 Indian production 
which tells the story of a dyslexic child, Ishaan, an eight year old boy, who suffers from difficulties 
in educational process such as isolation in school and being called names like “lazy” or “dummy” 
by his family and teachers, is analyzed using Tean van Dijk’s critical discourse analysis method. 
Discourse analysis is an analysis technique which is contributed by various disciplines such as 
psychology, sociology, linguistics, anthropology, media and communication studies and based on 
theoretical viewpoints of these fields. Discourse analysis concerns social happenings created by 
language in social and cultural contexts rather than stylistic nature of discourse. On the other hand, 
critical discourse analysis focuses on social problems and political issues instead of the current 
paradigms and styles. It applies social structure and social interaction based discourse explanations 
instead of definition and clarification of discourse structures. As positivist approach is claimed to 
have failed to explain complicated relations in social world, it is essential to have profound 
interpretations rather than information obtained by numerical data to explain the world. It could be 
suggested that discourse analysis, at this point, plays an important role in social science research, 
particularly in educational and psychological studies. The main theme indicated in this movie that 
every child is special and the self-discovery process of a dyslexic child with patience and care by 
the help of a teacher is given in social justice in education context. As a result, discourse level 
structures of the movie are analyzed and restructured, based on concepts such as social justice, 
equality, leadership and motivation. 

  

The Impacts of Active Learning Methods on Students’ Academic Achievement in 
Geograpy Education 

Fikret Tuna  
Fatih University 

 Today, teaching methods and techniques based on a constructivist teaching approach 
within a student-centered learning environment have been widely accepted. Active learning, which 
can be placed within the constructivist approach to student learning, is a teaching approach in 
which learning is encouraged by actively engaging with the learning process, or put more simply, 
learning through doing. Active learning has been perceived as a radical change from traditional 
instruction and has received considerable attention over the past several years. It emphasizes 
students’ inquisitiveness, practical orientation, critical thinking, and skills in investigating, 
interpreting and synthesizing information.  

In parallel to the developments in the mindset of education, the Turkish Secondary 
Education Geography Curriculum was renewed in 2005. However, a comprehensive study 
investigating the impacts of active learning methods and techniques on students’ academic 
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achievement and learning has not been conducted since the new program was applied in 2005. 
Therefore, this study was conducted to fill the gap in this area. The aim of this study is to reveal the 
impacts of active learning methods on students’ academic achievement in secondary geography 
education. Implementations were done in a secondary school and the pretest posttest experimental 
research model with control group was used in these implementations. The data were analyzed with 
SPSS and the results were presented in the study. 
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SPORTS EDUCATION 

Balıkesir İli Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda İkamet Eden Öğrencilerin 
Boş Zaman Faaliyetlerini Değerlendirme Sorunları Üzerine Bir Araştırma 

Ekrem Öksüz  
Balıkesir Üniversitesi 

Murat Özmaden  

Zeynel Dohman  

Bu araştırmanın amacı; Balıkesir İli Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) 
İkamet Eden Öğrencilerin Boş Zaman Faaliyetlerini Değerlendirme sorunlarını tespit etmektir. 
Araştırmanın evrenini; Balıkesir İli Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 
oluştururken, örneklemini ise; KYK' da ikamet eden tesadüfî yöntemle seçilen, 250’ si kadın ve 
150’ si erkek olmak üzere toplam 400 öğrenci oluşturmaktadır.  

Araştırmada, boş zaman faaliyetlerini değerlendirmeye yönelik soruları içeren, araştırmacı 
tarafından uzman görüşleri alınarak geliştirilen ve test tekrar test yöntemi ile oluşturulan 
"Rekreasyon Faaliyetlerini Değerlendirme Anketi" uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen 
veriler SPSS 15 paket programı ile çözümlenmiştir. Mevcut verilerin analizinde ki-kare testi ile 
frekans tekrarı ve yüzdelik dağılımları kullanılmıştır.  

Araştırma sonucunda; boş zaman faaliyetlerine katılımın akademik başarıyı arttırdığı 
görülmüştür. Katılımcılar genelde boş zamanlarının yetersiz olduğunu, yurtta kalmaya başladıktan 
sonra boş zaman değerlendirme etkinliklerine katılımlarının azaldığını belirtmişlerdir.  

Öğrencilerin ikamet ettikleri yurtta boş zaman etkinliklerine yeterince katılamadıkları ve bu 
durumun nedenleri olarak; yurtta istedikleri etkinliklerin olmadığı, araç - gereç ve malzemelerin 
yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu boş zamanı değerlendirme 
etkinliklerine ikamet ettikleri yurdun dışında genellikle özel tesislerde ve daha çok sportif 
etkinliklere katıldıkları tespit edilmiştir. 

  

Spor Eğitimi Almış Üniversiteli Öğrencilerin Ergojenik Yardımcılar Konusundaki 
Bilgi ve Yararlanma Düzeylerinin Araştırılması 

Erdil Durukan  
Balıkesir Üniversitesi 

Ekrem Öksüz  
Bilim Uzmanı 

Bu çalışmanın amacı; geçmişlerinde spor eğitimi almış, basketbol sporuyla uğraşan 
üniversiteli sporcu öğrencilerin ergojenik yardımcılar konusundaki bilgi ve yararlanma düzeylerini 
tespit etmektir. Araştırmaya en fazla %53.7 ile 20-22 yıl yaş aralığında olan 60 erkek ve 48 bayan 
olmak üzere toplam 108 sporcu öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Sporcu öğrencilerin spor yaşları 
ise en fazla %35.2 ile 10-12 yıl aralığında yer almaktadır. Araştırmada kullanılan veriler anket 
yöntemiyle toplanmış olup, istatistiksel analizi SPSS for Windows 20.0 paket programında frekans 
ve yüzde dağılımlar alınarak değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi sonucu araştırmaya 
katılan sporcuların, %34.3’ünün ergojenik yardımcılar hakkında bilgi sahibi olduğu ve %18.5’inin 
ergojenik yardımcı kullandığı tespit edilmiştir.  
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Ayrıca ergojenik yardımcı kullanan bu grubun; %65’inin besin, %25’inin psikolojik ve 
%10’unun farmokolojik ergojenik yardımcılardan faydalandıkları belirlenmiştir. Elde edilen veriler 
sonucunda sporcu öğrencilerin; ergojenik yardımcılar hakkında bilgi ve eğitim düzeylerinin 
yeterince olmadığını, yasal olmayan maddeleri ve yan etkileri olanları bilerek kesinlikle 
kullanmadıklarını, sporcu öğrenciler arasında kullanılan ergojenik madde ve yöntemlerin de 
farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. 

  

To Examine of Relationship Between Academic Achievements with Problem Solving 
Skills of Middle School Students Making Sport and Don’t Make 

Emrah Atay  
University of Mehmet Akif Ersoy School of Physical Education and Sports. 

Gizem Saygılı  
Süleyman Demirel University, Faculty of Education 

Mesut Hekim  
University of Mehmet Akif Ersoy School of Physical Education and Sports. 

Hakan Hekim  
President of Hekimspor Club 

Havva Pektaş  
Postgraduate Student Süleyman Demirel University 

The aim of this research was to examine relationship between academic achievements with 
problem solving skills of middle school students making sport and don’t make sport. 201 student 
making sport and 332 students who don’t make sport from 3 different middle schools were 
participated to research. In research, Problem Solving Skills Scale developed by Yaman (2003) and 
survey form, developed by researchers, determining making sport state and socio-demographic 
features were used as data collection material. SPSS 15.0 for Windows package program was used 
in analyze of data obtained; frequency, descriptive statistics, Independent t test and One Way 
ANOVA analyzes were applied.  

In result of data obtained; it was established that there was statistically significant difference 
between participants’ problem solving skill levels as their genders, making licensed sport situations 
and computer usage situations (p<0,05) but there was no statistically significant difference between 
participants’ problem solving skill levels as their making individual or team sport situations with 
class level (p>0,05).  

In addition, it was found that there was statistically significant difference between 
participants’ academic achievement levels as their genders, class levels, making licensed sport 
situations, making individual or team sport situations and computer usage situations (p<0,05). But, 
there was no statistically significant relationship between participants’ problem solving skills and 
academic achievements as their genders, class levels, making licensed sport situations, making 
individual or team sport situations and computer usage situations (p>0,05).  

As a result, we can say that middle school students’ problem solving skills are affected by a 
lot of factor but there was no relationship between their problem solving skills and academic 
achievements. It is thought that committed this study will constitute an important source to scientist 
who will make research regarding problem solving skills and academic achievements of children 
making sport and don’t make.Keywords: Sport, problem solving skill, academic achievement, 
student 
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TEACHER TRAINING STRATEGIES 

Öğretmen Adaylarının Sorun Çözme Yaklaşımlarının İncelenmesi 

Gizem Saygılı  
Süleyman Demirel University, 

Rümeysa Pektaş  
Süleyman Demirel University, 

Öğretmen adaylarının sorun çözme eğilimlerinin çeşitli değişkenlerle ilişkisini incelemek 
amacıyla yapılan bu çalışma, betimsel türde, genel tarama modelinde olup nicel araştırma tekniği 
esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 2013 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 
pedagojik formasyon eğitimine devam eden öğretmen adaylarından basit tesadüfi örnekleme 
yöntemine göre belirlenmiş 136 öğrenci ile yürütülmüştür.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak Yaman (2003) tarafından geliştirilen Problem Çözme 
Becerisi Ölçeği kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının sorun çözme yaklaşımları hakkında kendi 
değerlendirmelerini belirlemeye yönelik olarak 30 maddenin yer aldığı beşli likert türde 
hazırlanmış ölçeğin Cronbach Alpha (α) güvenirlik katsayısı 0.87’dir.  

Araştırma sonucunda elde edilen verilerin öncelikle betimsel istatistikleri hesaplanmış ve 
dağılımın özellikleri belirlenmiştir. Araştırmada, bağımlı değişken olan öğretmen adaylarının 
problem çözme beceri düzeylerinin; bağımsız değişkenler olan yaş, cinsiyet ve mezun olunan alana 
göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla puan ortalamalarının karşılaştırılmasında t-
testi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık için p<0,05 düzeyi esas alınmıştır. 
İstatistik çözümlemelerden elde edilen bulgular, bilimsel çerçeve içinde yorumlanmış ve ulaşılan 
sonuçlar araştırmanın amacına uygun olarak ilgili literatür ışığında değerlendirilmiştirAnahtar 
Sözcükler: Düşünme Becerileri, Problem Çözme Becerisi, Öğretmenlik Mesleği 

  

Challenges in Teaching Unlearnt Topics 

Felicia Waldman  
University of Bucharest 

According to Romanian legislation, the primary and secondary education system is centrally 
governed by the Ministry of Education, which sets forth mandatory curricula that have to be 
implemented by each and every school. The education law thus provides that, in keeping with these 
curricula, school and high school teachers must teach about certain topics. The universities, on the 
other hand, enjoy full autonomy in the choice of the courses they deliver to their students and may 
therefore decide not to cover those topics, leaving their graduates who become teachers unprepared 
for their job. In other words, there is a lack of correlation between what teachers learn and what 
they have to teach.  

The most notable example is the case of history teachers, who are required by the curricula 
to teach about the Holocaust in the frame of World War II history, but who are not trained to do so 
because, with one notable exception, no Faculty of History in Romania offers Holocaust related 
courses. Thus, they find themselves in the position to have to teach about a topic they did not learn. 
Starting from this case study, the paper deals with the specific challenges posed by such an 
awkward situation and the manner in which they have been addressed by the various actors 
involved (Ministry of Education, teacher training organizations, school inspectorates, etc.) during 
the last 15 years, thereby proposing a model that can be used for dealing with similar cases in other 
domains of education. 
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 An Evaluation of Turkish ELT Programmes in terms of the EPOSTL (European 
Portfolio for Student Teachers of Languages) 

Abdülvahit Çakır 
 Gazi University 

Cem Balçıkanlı  
Gazi University <Span Style="White-Space: Pre;"> 

This paper looks at whether the two of the major ELT (English Language Teaching) 
programmes in Turkey cover the areas suggested in the EPOSTL (European Portfolio for Student 
Teachers of Languages). In order to do so, the researchers have examined all the courses offered by 
these two ELT programmes to see to what extent they cover the areas of the EPOSTL. The findings 
suggest that while some of the areas are covered, some such as learner autonomy, culture, and 
virtual learning environments are neglected. 

  

İyi Öğretmenlik Uygulamaları Klinik Danışmanlık Modeli: Eğitim ve Uygulama 
Semineri Öncesi ve Sonrası Beklentilerin İncelenmesi 

Nermin Bulunuz  
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünilüfer-Bursa 

Mızrap Bulunuz  
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünilüfer-Bursa 

Şehnaz Baltacı-Göktalay  
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretimi ve  

Teknolojileri Bölümünilüfer-Bursa 

Esim Gürsoy  
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce  

Öğretmenliği Bölümünilüfer-Bursa 

Klinik, Eski Yunan’da eğimli/yatık, kanepe/yatak anlamına gelen klinein ve kline 
sözcüklerinden türemiş bir sözcüktür. Klinik sözcüğünün tıpdaki anlamı hastanın tedavisinin teorik 
bilgilere göre değil, gözlem ve verilere dayalı yapılmasıdır. Öğretmenlik uygulamasında ise klinik, 
öğretmen adaylarının yerinde yani gelecekte öğretmenlik yapacakları okullardaki sınıflarda mesleki 
becerileri gözlem ve verilere dayalı olarak kazanmaları anlamına gelmektedir. Günümüzde 
öğretmen eğitimindeki reform çalışmaları öğretmenlik deneyimi ve uygulamasının hem nicelik 
hem de nitelik yönünden artırılmasına yoğunlaşmış bulunmaktadır.  

Meslek eğitiminde işyerinde üniversite kavramını öğretmen eğitimine uyarlayarak Okulda 
Üniversite Modeli’ni geliştiren Doç. Dr. Mustafa Özcan bunu şu şekilde dile getirmektedir: 
“Öğretmen adayları için en doğal ve gerçek eğitim ortamı, gerçek öğrencilerin bulunduğu, gerçek 
müfredatın ve yöntemlerin uygulandığı, gerçek öğretmen ve yöneticilerin görev yaptığı, eğitim ve 
öğretimin fiilen gerçekleştiği işyerleri olan ilk ve orta dereceli okullardır.“ Yukarıdaki alıntı 
öğretmen eğitiminde okulda uygulamanın yeri ve önemini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 
Amerika’da öğretmen eğitimindeki uygulamaların eğitim ve araştırma hastanelerinde yürütülen 
modern tıp eğitimine benzer bir standarta kavuşturulması için yoğun çalışmalar yapılmaktadır. 
Ülkemizde de YÖK Dünya Bankası projesi ile ilk defa öğretmenlik uygulamasına belirli bir 
standart getirme çalışması yapılmıştır.  

Ancak bu projenin etkililiği ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, uygulama derslerinin 
kuramsal derslerin yanında yetersiz kaldığı, öğretmen adaylarının uygulama öğretim 
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elemanlarından yeterli dönüt alamadığı ve aynı fakülte içinde uygulama anlamında bir standardın 
olmadığı görülmektedir. Umut verici gelişme artık üniversitelerin öğretmenlik uygulamalarının 
kalitesinin artırmak için çeşitli çalışmaları yürütmeye başlamış olmasıdır. Bu sorunların çözümüne 
katkıda bulunmak için Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı ile Georgia State 
Üniversitesi İlköğretim Bölümü arasında Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programları İçin İyi 
Öğretmenlik Uygulamaları: Klinik Danışmanlık Modeli adlı TÜBİTAK projesi başlatılmıştır. 
Projenin ilk uygulamaları 2012 Güz döneminde 5 ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir.  

Klinik Danışmanlık Modeli (KDM) konusunda uzman 8 uygulama öğretim elemanı 
tarafından 48 son sınıf öğretmen adayına uygulanmıştır. Uygulamalarda 30 sınıf öğretmeni görev 
almıştır. 2012 Güz döneminin başında uygulamada görev alan tüm paydaşlar (öğretmen adayı; 
uygulama öğretmeni; uygulama öğretim elemanı) KDM tanıtım seminerine katılmışlardır. Bu 
çalışmada öğretmenlik uygulaması dersinde görev alan paydaşların KDM eğitimi ve uygulamaları 
öncesi ve sonrası beklentileriyle ilgili anket verileri analiz edilmiştir. Sonuçlar dönem başında her 
üç paydaşın da birbirlerinin rolleri hakkındaki beklentilerinin oldukça düşük olduğunu 
göstermektedir.  

Dönem sonunda ise paydaşların beklentileri anketlerde yer alan tüm kategorilerde artmıştır. 
Bu sonuç dönem başında paydaşlara verilen KDM eğitimi ve yapılan uygulamaların paydaşların 
görev ve sorumlulukları hakkındaki farkındalıklarını arttırdığını ve öğretmenlik uygulaması 
derslerinde öğretmen adaylarının mesleki performaslarını arttırmak için bu tür uygulamaların 
yaygınlaştırılmasına ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. 

  

Use of IMRAD Model in Journal Articale Abstracts 

Aybüke Arık  
Gazi Üniversitesi 

As is known, the abstracts are the marketing of a scientific study. As a result it is important 
for a researcher to know what kinds of abstracts are welcomed by the high-impact journals (The 
Journal of English for Academic Purposes, Applied Linguistics, TESOL Quarterly). In this study 
sixty article abstracts from three different journals examined. The aim of this study is to find out 
whether those journals choose the research article abstracts structured in line with the structural 
model of IMRAD (introduction, method, results, and discussion) and whether the abstracts were 
formed according to the order offered by the IMRAD model. Twenty article abstracts of the three 
major journals were chosen and those abstracts were divided into two groups: in terms of whether 
they were descriptive abstracts or informative abstracts. Then informative abstracts were divided 
into three categories: Re-arranged IMRAD format, full IMRAD format and partial IMRAD format. 
The abstracts that did not follow the regular order of IMRAD model were found to be ordered in 
re- arranged IMRAD format group.  

The abstracts that did not follow the regular order of IMRAD model with including all 
sections were in the full IMRAD format group. The abstracts with missing IMRAD parts were in 
the partial IMRAD format group. The study reveals that the articles generally use the informative 
abstracts and that there was a high percentage of use of full IMRAD format in the abstracts. 
Although the percentage of re-arranged IMRAD format was low, the percentage of partial IMRAD 
format was higher than the re-arranged format. for the partial IMRAD format group, it is seen that 
the results and the discussion parts are generally missing in those abstracts. The study not only 
offers insights into a general perspective for the abstracts but also presents commonly used parts of 
IMRAD model in the research article abstracts in these journals. 
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The Components of Effective Professional Development Activities in terms of Teachers’ 
Perspective 

Adem Bayar  
University of Missouri-Columbia 

The purpose of this study is to identify the components of effective professionaldevelopment 
activities from teachers’ viewpoint. This study, therefore, addressed thefollowing questions:1. 
What is the meaning of effective professional development activities?2. What are the components 
of effective professional development activities?MethodologyThe researchers conducted this 
research in one of the cities of Turkey. The researchersrandomly visited 18 elementary schools and 
asked teachers how many professionaldevelopment activities they participated in the past 12 
months. Then, the researchersselected 16 teachers (8 male and 8 female) who participated in at 
least three offeredprofessional development activities within last 12 months.The researchers 
conducted open-ended interviews with 16 selected teachers. The researchers asked the participants 
what the meaning of effective professionaldevelopment activities is and what the components of 
effective professional developmentactivities are according to their earlier and recent experiences. 
Each teacher interviewlasted around 60 minutes. All interviews were recorded and transcribed 
verbatim. Then, the researchers asked the interviewees to write a list of components that build up 
aneffective professional development activity. Finally, the researchers checked the resultreports of 
offered professional development activities in the Directorate of Educational Department of the 
city. By doing this, the researchers made document analysis related tothe purpose of this study.for 
the reliability and validity of the study “peer review/examination”, “rich, thickdescriptions”, and 
“adequate engagement in data collection” strategies (Merriam, 2009) were employed. 

Based on analyzing the collected data, the researchers found that teachers mostlyparticipated 
in traditional professional development activities and they are not satisfiedin these offered 
activities. Also, the participants determined that effective professionaldevelopment activities 
should include the following components: 1) Matching up withteacher needs, 2) Offering school 
based, 3) Teacher involvement in the design/planningof professional development activity, 4) 
Providing active participation opportunities, 5)Long-term engagement, and 6) Having high-quality 
instructors. 

The researchers believe the importance of teachers’ voice in educational research;therefore, 
invited teachers to this study in order to better understand what the componentsof any effective 
professional development activities are.The researchers hope that the Ministry of National 
Education provides more effectiveprofessional development activities for teachers. Otherwise, 
teachers’ renewing andcontinuing education may become difficult. As a result, students in Turkey 
might haveoutmoded teachers in 21st century of the world. 

  

Pre-Service English Language Teachers’ Identity Development in Turkey 

Şebnem Yalçın  
Boğaziçi University 

Public attitudes and recent changes in hiring policies result in lack of identity development in 
pre-service teachers in Turkey. Education Monitoring Report (2011) states that there is a lack of 
standardization in teacher qualifications and hiring policies in Turkey. The report calls for a reform 
on the selection of pre-service teachers based on some specific qualifications. On the other hand, 
pre-service teachers have identity concerns about teaching because teaching is not well respected 
nationwide and top-down policies in educational system put the teachers in a difficult situation. 
There is remarkable decrease in the motivation to pursue a teaching career.  
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Considering the current attitudes towards teaching nationwide, one might argue that pre-
service teacher training programs should both boost teacher identity development and reconsider 
teacher qualifications. to enhance identity development in pre-service teachers, the process of 
identity development has to be demystified. This longitudinal study explored identity development 
and transformation in forty pre-service teachers from the department of Pre-service teachers’ 
identities and professional aspirations were examined through personal narratives. Pre-service 
teachers were asked to write personal narratives. Public opinion was investigated through an online 
collaborative hypertext dictionary where users post their views on any theme. The findings are 
discussed in relation to current teacher education policies and some suggestions for supporting 
identity development will be provided. 

  

Beyond Teaching Practicum in Teacher Education: The Cultural Immersion Project 

Naime Elcan  
Curriculum Studies 

Adem Bayar  
University of Missouri, Columbia 

This paper reports an interview study on one of the well-known international teacher 
education programs in the United States which aims to provide opportunity for prospective teachers 
to have community-based teaching experiences both with in the United States and international 
countries. The Cultural Immersion Project at Indiana University offers an education for prospective 
teachers to be open-minded and critical thinker professionals in education. The program gained 
numerous awards over the years. The main purpose of the program is to prepare pre-service 
teachers as professional experts in education who has broad worldview with diversity and 
multicultural understanding. The purpose of this study is to better understand the purpose of “The 
Cultural Immersion Project” and get more information about its structures and expectations. for this 
aim, the researchers addressed the following research questions in this study: 1. What is the 
rationale behind the Cultural Immersion Project? and 2. What is expected from participants?  

 The researchers have employed a qualitative research approach in this study. to do it, first, 
the researchers have employed document analysis technique by analyzing the description, 
curriculum materials, structures, and syllabus of the program. Following, the researchers have 
conducted semi-structured interview with the program coordinator and asked about the purpose, 
structures, and expectations of the program so as to get detailed knowledge about the program. The 
interview session lasted 30 minutes, was recorded and transcribed word by word. Findings Based 
on the collected data, the rationale of the project is that most students are entering teacher 
education program with limited exposure to cultural diversity since they are living in small towns 
and the suburb. After completing teacher education program, they prefer to teach near or in their 
own neighborhood schools. The Cultural Immersion program is created since, they have wanted to 
give opportunity for Bloomington prospective teachers to go abroad and figure out the way in 
which other nations educate. Also, they want prospective teachers to go abroad not a tourist, but 
instead with some responsibilities and expectations to participate in the cultural community and 
enhance their world-view.  

They want prospective teachers to be open-minded and flexible thinkers.  

 This study provides opportunity to the researchers having detailed, first-hand knowledge 
about one of the highly recognized international teacher education program in the United States. In 
general, conducting interviews with the program coordinator of the Overseas Project at Indiana 
University displayed to the researchers that this program is carefully designed and implemented in 
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order to promote teaching with community involvement. Its qualified description, curriculum 
materials, structures, and syllabus led to earn couple of prize in international and teacher education 
area. 

  

Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları 

S. Selen Yazgunoglu  
Ahi Evran University 

Mehmet Taşdemir  

Nihat Çalışkan  

One of the prior factors that ensures the individuals' learning is to study properly and 
effectively. When we review the literature, we find that the students classify their readings into two 
sets which are deep and surface. The purpose of this resarch is to determine the level of learning 
approaches of senior students of faculty of education and to expose the differences that derive from 
gender, school/division and the effectiveness of housing facilities. Survey model was used in this 
study. Research sample is consisted of 2012-2013 academic year senior students from Ahi Evran 
University, Faculty of Education. "Study Process Questionnaire" which was developed by Biggs, 
Kember and Leung (2001) and was researched further in terms of linguistic equivalence, validity 
and reliability by Yılmaz and Orhan (2011) was used as the data collecting tool for this research. 
Suggestions are given according to the findings from the study. (Because the study is not yet 
completed, findings and results are not included in the abstract section.) Keywords: Learning 
approaches, studying approaches, faculty of education 

  

Clinical Supervision Model: Is It a Solution to Improve Teaching Practice? 

Esim Gürsoy  
Uludag University Faculty of Education ELT Department 

Nermin Bulunuz  
Uludag University Faculty of Education 

Mızrap Bulunuz  
Uludag University Faculty of Education 

Şehnaz Göktalay  
Uludag University Faculty of Education 

Hatice Özteke  
Uludag University Faculty of Education 

Umut Salihoğlu  
Uludag University Faculty of Education ELT Department 

The standardization efforts for teaching practice (TP) have resolved many problems such as 
the content, duration, and partnership of the schools and universities. However, the research 
conducted to find out the effectiveness of the current TP has identified several problems related to 
the satisfaction of teacher trainees (TT) from the process, type and quality of feedback, frequency 
of observations etc. Thus, the improvement of the outcomes of the process gained importance to 
develop the quality of teacher training. TP is no doubt the most important part of teacher education 
during which TTs find opportunities to bridge the gap between theory and practice.  



ULEAD 2013 Annual Congress:ICRE  165

However, TTs need guidance and support, as well as opportunities for reflection. This 
guidance and help can be provided with systematic feedback, increased observations, and with the 
help of cooperating teachers (CT) and supervisors. Although the University-School Cooperation 
booklet prepared by the Higher Education Council (HEC) outlined basic standards of the 
process,the implementation shows variation between universities, within the departments of the 
same education faculties and even among the supervisors. This variation affects the quality of 
teacher training as each TT completes the process with different experiences, skills, and 
qualifications. In order to overcome such disparity current research proposes the use of “Clinical 
Supervision Model” (CSM). CSM is designed as a cycle that is composed of pre-conference, 
observation, and feedback (post-conference) components. These elements are also supported by 
data collection in observation, data analysis, and reflection stages that are also a part of this 
cycle.The present study reflects on one of the research questions of the pilot study of a larger 
TUBITAK-Evrena project that aims to develop a “teaching practice program” with the use of 
CSM. In this research it is aimed to test the effectiveness of the outcomes of the TP on trainee 
teaching by comparing the groups that took the course via CSM and with trained supervisors and 
CTs and with usual techniques as applied by the majority of the faculty at a large state university. 
for this reason, CT’s and supervisors who agreed to carry on CSM are given a training on how to 
provide feedback, how to organize and carry out two and three-way conferences (between the CT, 
supervisor, and TT) before and after trainee teaching, and observation techniques. Both the CTs 
and supervisors were asked to implement CSM techniques during TP. Data is collected from 30 
TTs. First and last teachings of 15 TTs from the experimental and 15 TT’s from the control group 
were video-taped and analyzed by the researchers via an observation form. to analyze the data, 
inter-rater reliability will be taken and t-test and multiple measures Manova will be used. 

  

Pre-Service English Teachers’ Perceptions of the Mentoring Experience 

Meryem Altay  
Çanakkale Onsekiz Mart University 

As part of their initial teacher training, pre-service teachers in Turkey are required to spend 
part of each week of their final semester undertaking a teaching practice programme in a local 
school, under the supervision of a practising teacher. The purpose of this study was to investigate 
the activities and degree of involvement of a group of mentor teachers, as perceived by the trainee 
English teachers working under their guidance. After first being piloted with a small number of 
respondents to ensure reliability, a closed-item questionnaire was administered at the end of the 
teaching practice period to a total of 78 pre-service teachers. The responses were analysed using 
descriptive statistics in an attempt to ascertain the trainees’ perceptions of the schoolteachers’ 
mentoring activities and to what extent these corresponded to guidelines drawn up by the various 
authorities involved in the training programme. 

  

The Effect of Reflective Practice on ‘Field Experience’ in Pre-Service Teacher 
Education 

Burcak Yakisik  
Gazi University 

Reflection in teacher education has received considerable attention recently and teacher 
education programs have started to integrate this concept into their curricula. Thus, empirical 
research is considered vital to understand teacher’s feelings and experiences on reflective practice. 
The academic teacher education program is coupled with ‘field experience’ to make prospective 
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teachers have real life experience at various schools. However, this practicum experience is 
generally limited to the supervisor’s feedback after student teacher’s performance. It is important to 
make student teachers gain insight into a reflective practice from their practicum teaching so that 
they could maintain this attitude throughout their professional lives. This study aims to implement 
reflective practice into ELT practicum program, and to find out to what extent this practice affects 
ELT students’ reflectivity level and their real teaching experience at schools as well as explore 
their perceptions about the topic. Both quantitative and qualitative research instruments are used in 
this study. The participants are the 4th grade students who are having their pre-service teacher 
training. Data collection includes weekly written journals, interviews, observation checklists and 
questionnaires. 

  

Violation or Competence: Pragmatic Awareness of EFL Teacher Trainees 

Mehzudil Yıldız Ekin  
Uludağ University 

Ebru Atak Damar  
Uludağ University 

Ebru Atak Damar  
Uludağ University 

The main aim of language instruction is to make students achieve communicative 
competence in the target language. This includes understanding the language and how it is used in 
its specific contexts and knowing how the text organization enables the receiver to get the meaning 
conveyed through the text. Among these, the pragmatic competence is the basic one above the 
sentence level as the communication between people is not just producing separate grammatically 
correct sentences. Similarly, the knowledge of pragmatics has also been one of the crucial elements 
of language teacher training programmes. Thus, future teachers, as the agents of language teaching, 
should be aware of the pragmatic constraints of the target language so that they will be able to 
teach it to the foreign language learners in an intelligible way and know what constraints the 
learners may have in receiving the information transmitted, with regard to cultural language 
differences or learning styles. In general, language teachers intensively focus on grammar during 
classroom practices. This preference of language teachers may be just because it is safe to focus on 
grammar as there is not much grey area there or it may be the consequence of their lack of 
pragmatic awareness in the target language.  

Another reason may also be their difficulty to put into practice the pragmatic knowledge they 
already possess. With these issues in mind, the present study aimed to investigate the pragmatic 
awareness of EFL teacher trainees and their use of and difficulties in practical pragmatic 
applications. A questionnaire which is in the form of discourse completion task (DCT) was given to 
30 EFL teacher trainees before they started their practicum to investigate their awareness of the 
knowledge of pragmatics. The DCT questionnaire consisted of 12 request situations designed 
according to the variables of social distance, power and size of imposition. During the practicum 
process, teacher trainees were requested to write reflection papers about their strengths and 
weaknesses with regard to pragmatics in their actual teaching process. Also, they planned and 
practised a specific lesson focusing on some pragmatic features and wrote their reflections and 
difficulties they had in that specific lesson. Besides, 10 teacher trainees were interviewed about the 
discourse they used in their teaching experiences to get in-depth information about the contextual 
problems they faced. Results of the DCT administered in the study indicated that teacher trainees 
have pragmatic awareness in general, however, their comments gathered from the reflection papers 
and interviews revealed that their awareness was mostly on theoretical pragmatic knowledge. 



ULEAD 2013 Annual Congress:ICRE  167

When their reflections were analysed it was clearly seen that EFL teacher trainees could not 
perform well in practical applications of their pragmatic knowledge. Their lesson plans and the 
reflective comments written following the lessons performed also resulted in similar findings. The 
teacher trainees’ need for instructional and practical pragmatics instruction came out loud as the 
data obtained during the research study. As a conclusion, the current research reveals insights for 
more practical pragmatics instruction and suggestions for curriculum development for EFL teacher 
education. 

  

Self-Initiated Professional Development Activities of English Language Instructors 

Anıl Rakıcıoglu Söylemez  
Abant İzzet Baysal Unıversıty 

The purpose of the study is to investigate English language instructors’ perceptions of self-
initiated professional development activities at the Department of Basic English at a state-run 
university in Turkey. The findings of the study can be used to determine the kind of professional 
development activities that the instructors are mostly using and give importance to; thus 
professional development activities can be planned accordingly in order take place in the 
department.  

Currently, the Department of Basic English does not have any plans to implement 
professional development activities within the department. The results of the study will provide 
insights for the English language instructors about their views of professional development and for 
the administration regarding the professional needs of the instructors. The following research 
questions were addressed in the study: (1) What are English language instructors’ perceptions of 
their own professional development at the Department of Basic English in a state-run university in 
Turkey? (2) What major professional development activities do English language instructors 
perceive as critical for their development as professionals and to what degree do they make use of 
these opportunities? (3) Are there any differences between the participants regarding their 
perceptions of professional development activities in terms of age, gender, graduated department, 
year of teaching, and whether they have additional plans for graduate studies? A survey design 
involving two scales was implemented to collect data on the perceptions of English language 
instructors regarding the self-initiated professional development opportunities, activities they value, 
and the frequency of making use of the professional development activities in their professional 
life. The scales were given to instructors at the Department of Basic English and the collected data 
were descriptively analyzed to understand the general themes as well as the differences among the 
instructors. In addition to the survey analysis, interviews were conducted with the instructors to 
find out their tendencies to implement regular professional development activities and with the 
administrators in order find out the potential plans for future professional development activities. 

  

Readiness for Action Research: Are Teacher Candidates Ready to Become an Agent of 
Action Research? 

İlknur (Pekkanlı) Savaşkan Uludag University 

An important virtue of having teacher candidates who are aware of action research and are 
ready to embrace reflective practice is the point that after graduation, they will enter the workforce 
as a teacher equipped with the knowledge of a methodology that will improve their teaching 
practice. Based on this view, the present study investigates the English as a Foreign Language 
(EFL) teacher candidates’ knowledge of action research in terms of: a- the aspects in which action 
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research differs from traditional research methods, b- how action research can assist in improving 
professional development, and c- how action research should be carried out in the classroom. The 
data collection for the present study consists of a questionnaire administered to a total of 40 teacher 
candidates and a follow-up interview. The first part of the questionnaire is formed of 20 items 
relating to research characteristics. The teacher candidates were asked to rate the importance of 
these characteristics in action research. The second part of the questionnaire consists of five 
scenarios relating to a form of inquiry. The teacher candidates were asked to write an evaluation of 
the scenarios based on a checklist for choosing an action research focus. Finally, follow-up 
interviews were conducted with the participants; they were asked to expand on the responses of the 
scenarios. The triangulated data analyses of the present study displayed that the candidate teachers’ 
awareness of action research still necessitates further support during the EFL teacher training 
program. Keywords; action research, teacher candidate, self- reflection, professional development. 

  

Prospective Teachers’ Process of Construction of Knowledge of the Equivalence 
Relation and Equivalence Classs 

Pınar Anapa Saban  
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Matematiğin soyut aksiyomatik yapısındaki kusursuzluk ve bu yapının temel taşları olan 
matematiksel kavramların nasıl oluştuğunu yüzyıllardır filozofların merak konusu olmuştur. 
Yaşadıkları evreni anlama ve tanıma çalışmaları sonunda filozoflar ve bilim insanları evrenin 
dilinin matematik olduğu kanısına varmışlardır. İnsanlar, günlük hayattaki problemlerinin 
çözümünden yaşadıkları evrenin sırlarını açıklamaya kadar birçok alanda kullandıkları matematiği 
iyi bir şekilde öğrenmeleri ve gelecek kuşaklara öğretmeleri gerektiğini fark etmişlerdir. Bu 
noktada etkili matematik öğretiminin nasıl yapılacağı sorusu gündeme gelmiştir.  

Bu sorunun yanıtını arayan bilim insanları etkili matematik öğretiminin matematiğin soyut 
aksiyomatik yapısının kavranması ile mümkün olacağı kanısına ulaşmışlardır. Bu kanı da 
“soyutlama” kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. İlk olarak Aristotle’ la ortaya çıkan “ 
soyutlama” kavramı genellikle “ somuttan soyuta geçiş süreci” olarak kabul edilmektedir. Russel 
(1926), soyut düşüncenin insan zekasının en üst düzey başarısı ve en güçlü aracı olduğunu 
belirtmektedir. Sierpinska(1994), soyutlamayı “bir kavramdan belli özeliklerin ayrılması eylemi” 
olarak açıklamıştır (Yeşildere ve Türnüklü, 2008). Günümüzde soyutlama kavramı bilişsel ve 
sosyo-kültürel yaklaşım olmak üzere iki farklı görüşe göre tanımlanmaktadır. Piaget ve onu izleyen 
diğer bilişsel yaklaşım kuramcılarının benimsediği bilişsel görüşün temelinde, öğrencilerin kendi 
öğrenme tarzlarını oluşturdukları ve onların farklı yorumlarının, kazandıkları bilginin şekil ve 
niteliğini belirlediği düşüncesi vardır. Bu yaklaşımı savunanlar soyutlamanın bir dizi matematiksel 
süreç ve nesneden oluştuğunu, öğrencilerin zihinlerindeki bu nesneleri ortak özeliklerine göre 
ilişkilendirmek suretiyle daha ileri bir matematiksel nesneye ulaştıklarını belirtmişlerdir (Altun, 
2008).  

Vygotsky ve Davydov’ un düşüncelerini temel alan sosyo-kültürel görüş, bilginin birlikte 
yaşayışın bir sonucu olarak ortaya çıktığını savunur ve bilgi oluşturmada sosyal ve kültürel 
süreçlerin, öğretim etkinliklerinin önemini vurgular. Hershkowitz vd (2001) kendi deneyimlerini 
Davydov un kuramı ile birleştirerek soyutlamayı “önceden edinilmiş matematiksel bilgilerin yeni 
bir matematiksel yapı oluşturmak üzere dikey olarak yeniden örgütlenmesi etkinliği “ şeklinde 
tanımlamışlardır. Hershkowitz ve arkadaşları yapmış oldukları bu soyutlama tanımının içerdiği 
başlıca epistemik eylemleri tanıma (recognizing), kullanma (building with) ve oluşturma 
(reconstruction) olarak tanımlamış ve çalışmalarına RBC ( Recognizing-Building with 
Constructing) Soyutlama Modeli adını vermişlerdir. Bu kuramın temel amacı soyutlama süreci 
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hakkında bilgi edinmektir. Bunların her biri gözlenebilir niteliktedir ve bunların gözlenmesi ile 
soyutlama sürecinin daha derin tanımlanması mümkündür. Soyutlama surecinin tüm bileşenleri bu 
eylemlerle sınırlı olmamakla birlikte soyutlama süreci öğretim programı, öğretim için tasarlanmış 
etkinlikler, öğrenci deneyimleri, tarihsel ve kültürel çevre, öğrenme ortamı, öğretim araçları ile 
ilgili bilgi ve beceriler, sosyal çevre, öğrencinin grup içindeki konumu, öğrencinin bireysel çalışma 
alışkanlıkları gibi faktörlerden de etkilenmektedir (Altun, 2008). Alan yazını incelendiğinde 
fonksiyonlar ve soyutlama sureci ile ilgili birçok çalışmaya rastlanmaktadır (Hershkowitz, 2001, 
Özmantar 2004, Monaghan ve Özmantar 2006, Özmantar ve Monaghan 2007, Yeşildere 2006, 
Yeşildere ve Türnüklü 2008). Matematikte bağıntı kavramı da fonksiyon kavramı kadar önemlidir. 
Özellikle denklik bağıntısı ve denklik sınıfları kavramlarının zihinde etkin olarak soyutlaştırılması 
cebir ve geometride yeni matematiksel yapıların oluşturulması bağlamında oldukça büyük öneme 
sahiptir. Ancak alan yazınında bu kavramların öğretimine yönelik çalışmaların sınırlı sayıda olduğu 
görülmektedir. Ortaöğretim matematik ders programı incelendiğinde denklik bağıntısı ve denklik 
sınıfı kavramlarının moduller aritmetiğe bağlı olarak kazandırıldığı görülmektedir. Oysa moduller 
aritmetik tamsayılar kümesi üzerinde tanımlanan bir denklik bağıntısının denklik sınıfları tarafında 
oluşturulan bir cebirsel yapıdır.  

Denklik bağıntısı ve denklik sınıfı kavramlarını etkin olarak kazanmış bir öğrencinin bu 
kavramları dikey olarak yeniden örgütleyerek moduller aritmetik gibi yeni matematiksel yapıyı 
inşa etmesi Hershkowitz vd nin soyutlama tanımına uygun bir etkinlik olarak düşünülmektedir. Bu 
bağlamda, Hershkowitz ve vd nin vermiş olduğu soyutlama tanımı ile ortaöğretim matematik ders 
programında denklik bağıntısı ve denklik sınıfı kavramlarının öğretiminin çeliştiği 
düşünülmektedir. Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı bu çalışmanın amacı eğitim fakültesi 
ilköğretim matematik öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilerin denklik bağıntısı ve 
denklik sınıfı kavramlarını oluşturma süreçlerinin incelenmesidir. Bu kavramları kazanan bir 
öğrencinin daha ileri düzey matematik derslerinde karşılaşacakları cebirsel ve geometrik yapıları 
zorlanmadan soyutlayabileceğini ve buna bağlı olarak yeni matematiksel yapıları kavrayabileceği 
düşünülmektedir.  

Çalışma grubu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ilköğretim matematik öğretmenliği 
programında öğrenim öğren altı birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin seçiminde 
birinci dönem not ortalamaları dikkate alınmıştır. Çalışma bir örnek olay çalışması olup 
öğrencilerin yapılandırmacı öğrenmeye uygun tasarlanmış bir öğrenme ortamında, bilgi oluşturma 
sureci üzerinde durulmuştur.  

Öğrencilerin bilgi oluşturma süreçleri incelenirken RBC soyutlama modeli referans 
alınmıştır. Çalışma grubundaki öğrencilere çalışmanın kayıt altına alınacağı belirtilmiş ve 
öğrencilerden sözlü izin alınmıştır. Çalışmada her bir öğrencinin cevaba ulaşma sürecinin 
incelenmesinin amaçlandığı açıklanmıştır.  

Çalışmada denklik bağıntısı ve denklik sınıfı kavramlarının tanımı ve özelikleri ile ilgili 
toplamda altı problemden oluşan bir form kullanılmıştır. Formdaki her bir problem soyutlama 
sürecindeki eylemlerin gözlenebilmesine uygun olarak tartışmaya elverişli, öğrencilerin düşünme 
seviyelerini açığa çıkaracak açık uçlu sorular olarak özenle seçilmiştir. Çalışmada öğrencilerin ilk 
soruda oluşturdukları bilgileri daha sonraki sorularda da kullanarak denklik bağıntısı ve denklik 
sınıfı kavramlarını belirli bir seviyede doğru olarak oluşturabildikleri gözlemlenmiştir.  

Ayrıca çalışmada, denklik bağıntısı ve denklik sınıfı kavramlarının öğretiminde günlük hayat 
problemlerinde kullanılmasının soyutlama becerisini kazanmada olumlu katkılar sağladığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 
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TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE 

Joseph Roth’un “Die Legende Vom Heiligen Trinker” Adlı Kısa Hikâyesindeki 
Deyimler Üzerine Bir İnceleme 

Hülya Aşkın Balcı  

Halit Üründü  

Bu çalışmada Avusturya edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Joseph Roth’un “Die 
Legende vom heiligen Trinker” adlı hikâyesi ile Türkçemize “Aziz Ayyaşın Efsanesi” adıyla 
kazandırılan çevirisi karşılaştırılacak ve kaynak dilden erek dile yapılan çeviri eyleminde ortaya 
çıkan ve göze çarpan deyimler incelenmeye çalışılacaktır. Söz konusu deyimler, yapılan çeviri 
sürecinde yazınsal metinlerin estetik ve sanatsal değerinin öne çıkmasında önemli bir rol 
üstlenirler. Bu bağlamda deyimler, gerek kaynak metnin çözümlenmesinde, erek dile 
aktarılmasında ve gerekse erek metnin oluşturulmasında kültüre özgü dilsel ifadeler olduğundan 
çevirmen “kavrama” ve “aktarma” işleminde zorlanmakta ve hatta yazınsal metinde sanatsal ve 
estetik değerlerin yitirilmesine neden olmaktadır. Yapılan incelemede deyimlerin bir başka dilden 
dilimize aktarım sürecinde nasıl ifade edilebilecekleri konusuna, yeri ve önemine, karşılaşılan 
zorluklara vurgu yapılacak ve çeviri etkinliği bağlamında ele alınan bu çalışmaya edebiyat, kültür, 
dilbilim üçgeninde bir yaklaşım sergilenecektir. 

  

Almanya’da Yaşayan Türk Velilerin Türkçe Derslerine Yönelik Görüşleri 

Cemal Yıldız  

Çalışma, Almanya’daki göçmen Türk öğrencilerine uygulanan Türkçe dersine yönelik veli 
görüşlerini ele alan nitel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini, Almanya’nın değişik eyaletlerinde 
(Baden-Württemberg, Aşağı Saksonya, Bremen, Hamburg ve Berlin) öğrenim görmekte olan 11-18 
yaş grubunda ve 5.-12. sınıf arasındaki göçmen Türk kökenli öğrencilerin velileri oluşturmaktadır.  

Örneklem, bu öğrencilerin öğrenim gördükleri okullardan tesadüfi küme örnekleme olarak 
seçilen okullarda çocuğu ana dili Türkçe dersi alan 239 veliden oluşmaktadır. Araştırmada velilerin 
bazı demografik özelliklerini ve ayrıca Türkçe dersine yönelik görüşlerini saptamak amacı ile 
araştırmacı tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır.  

İki bölümden oluşan anketin birinci bölümü, araştırmanın bağımsız değişkenlerine ilişkin 
bireysel bilgileri elde etmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Veliyle ilgili bilgilerin sorulduğu 
bölümün dışında, ankette açık uçlu sorulardan oluşan bölüm yer almıştır. Bu bölümde, Çocukların 
Türkçe Öğrenmelerine Yönelik Amaçları, Türkçe Öğrenme ve Kullanma Etkinlikleri, Türkçe 
Kullanmada Karşılaştıkları Sorunlar ve Önerilerden oluşan 3 ayrı alt bölüm bulunmaktadır. Ankete 
verilen cevaplar yukarıdaki başlıklar altında kategorileştirilerek ilginç bulunan ifadeler seçilmiş ve 
yorumlanmıştır. 
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin İhtiyaç Algıları 

Fatih Kana  

Abdullah Şahin  

Ömer Koçer  
Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi 

Yabancı dil öğretiminde ihtiyaç analizi üzerine birçok çalışma bulunmaktadır. Taba-Tylar’ın 
program geliştirme modelinde de ihtiyaç analizi etkin bir programın ilk basamağını oluşturmaktadır 
fakat ihtiyaç analizi sadece öğrenci görüşlerinden ve algılarından hareketle belirlenemediği için 
öğrenci, veli ve öğretmen görüşlerin de bu sürece ışık tutmaktadır. Sadece öğrenci görüşlerinden 
hareketle belirlenmeye çalışılan öğrenci ihtiyaçları bir ihtiyaç analizi olarak adlandırılmak yerine 
öğrencilerdeki ihtiyaç algısı olarak değerlendirmek mantıklıdır.  

Bu çalışmada da sadece öğrenci görüşlerine ışık tutulması amaçlanmaktadır. Buradan 
hareketle, bu çalışmada Hindistan’da Yabancı Dil olarak Türkçe (YDT) öğrenen öğrencilerin sınıf 
içerisinde temel dil becerileriyle ilgili algıladıkları ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçlara yönelik sınıf 
içerisinde dil etkinliklerini gerçekleştirme düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 
betimsel araştırma yöntemlerinden tekil tarama tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem 
grubunu Hindistan’da Türkçe öğrenen 100 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler Yıldız’ın 
(2004) geliştirdiği anket aracılığıyla toplanmıştır. Sonuç olarak, öğrenciler öncelikle konuşma 
becerisinin kazanımını en önemli ihtiyaç olarak algılamaktadır. Sınıf içerisinde konuşma 
etkinliklerinin gerçekleşme düzeyi ise konuşma ihtiyaç algısına göre kavramsal olarak ters orantılı 
olduğu görülmektedir. Yani, dil öğretiminde öğrencilerin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak 
öğretim programları düzenlenmesi, öğretimde başarıyı artıracak en önemli etken olarak 
gözükmektedir. 

  

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan “Lale Türkçe Öğretim Seti”nin 
Görsellik Bağlamında İncelenmesi 

Esin Yağmur Şahin  

Fatih Kana  

Yahya Taşkaya  

Gelişen teknoloji ve ulaşımla insanların birbiriyle olan iletişimleri hızla artmaktadır. Artan 
bu ilişkiler doğrultusunda dil öğretimi de bütün dünyada önem kazanmış bulunmaktadır. 
Türkiye’nin artan ve değişen ilişkileri doğrultusunda Yabancı Dil Olarak Türkçe (YDOT) 
öğrenmek isteyen birey sayısı her geçen gün artmaktadır. Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmek için 
iyi materyaller hazırlamak gerekmektedir. Bu çalışmamızın amacı YDOT öğretiminde yıllardır 
kullanılan Lale Türkçe Öğretim Seti’ni görsel öğeler açısından incelemektir. Lale Türkçe Öğretim 
Seti yurt dışında yüzü aşkın ülkede Türkçe eğitimi yapan kolejlerde ve yurt içinde bazı 
TÖMER’lerde kullanılmaktadır. Çalışmamızda Lale Türkçe Öğretim Seti doküman analizi 
yöntemiyle incelenerek bu kitaplarda kullanılan görselliğin dil öğretimindeki önemi ve katkısı 
tespit edilmiştir. Bu kitapta yer alan görsel ögelerin dil öğretiminde kullanılması açısından 
düşünüldüğünde yeterli ve uygun olduğu görülmektedir. 
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Yabancılara Türkçe Öğretiminde Atasözü ve Deyimleri Kullanımı Üzerine Bir 
İnceleme (Güneş / Türkçe Öğreniyoruz 1,2,3,4 Örneği-Tika) 

Hayrettin Parlakyıldız  
Canakkale Onsekiz Mart University 

Yabancı dil öğretiminin tarihçesine bakıldığında dil sözvarlığı içerisinde önemli bir yere 
sahip olan sözcük ve deyimlerin öğretimine yeterince önem verilmediği görülmüştür. Ancak 
sözcüklerin yanı sıra, kullanıldıkları toplumun dilsel ve kültürel yapısını yansıtan deyimler, yabancı 
dil öğretiminde öğrenciler açısından kritik bir öneme sahiptir. Deyimlerin önemi yabancı dil 
öğretiminde İletişimsel ve Sözcüksel Yaklaşımların yaygınlaşmasıyla birlikte daha da belirgin bir 
şekilde ortaya çıkmıştır.  

İletişimsel Yaklaşımda deyimler ait oldukları dilin kültürünü yansıtan, kavramlaştırmaya 
yarayan ve edimsel işlevlere sahip ifadeler olarak dikkate alınmaktadır. Sözcüksel Yaklaşım'da ve 
yaklaşım çerçevesinde yapılan çalışmalarda deyimler, sözcükler ve diğer söz öbekleri dilde, dil 
öğretiminde ve iletişimde önemli yapı taşları olarak görülmektedir. Öte yandan Avrupa Konseyi 
Ortak Dil Kriterleri'ne göre dil öğretiminde materyal seçiminin günlük dil konuşmalarını da 
içerecek şekilde yapılması öngörülmektedir. Günlük dilde deyimler de yer aldığından yabancı dil 
öğretiminde deyim öğretimine doğru bir yönelim gözlenmektedir. Tika’nın 2005’te yayınladığı 
ileri düzey ders kitabı olarak çıkarılan, “Güneş / Türkçe Öğreniyoruz 2,3,4 “ kitabında yer alan 
metinlerden seçmeler yapılarak; burada atasözü ve deyimlerin ne ölçüde olduğu, nasıl bir yöntem 
ve teknikle verilmeye çalışıldığı, "alan tarama ve eleştirel yorumla tekniği içinde 
değerlendirilecektir. 
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THE 4+4+4 TEACHING AND LEARNING POLICY 

İlkokul ve Ortaokul Kademelerinde Görev Yapan Farklı Branşlardaki Öğretmenlerin 
4+4+4 Eğitim Sistemine Bakışları 

Fatma Yaman  
Bozok Üniversitesi 

Bilgi çağı olarak kabul edilen günümüz dünyasında eğitim, değişimin ve gelişimin en temel 
faktörü haline gelmiştir. Öyle ki, ülkeler gelişmişlik yarışından geri kalmamak için eğitim 
sistemlerinde ve öğretim programlarında değişiklik ve yenilik yapma yoluna gitmiştir. 1970’li 
yıllardan sonra ise OECD ülkelerinde lise eğitiminin yaygınlaştırılması ve üniversite eğitimi öncesi 
eğitimin mümkün olduğunca uzatılması yönünde politikalar oluşturulmuştur. Dünya genelinde ise, 
öğrencilerin yaş gruplarını ve fiziksel özelliklerini dikkate alan kademeli eğitim sistemlerinin 
yürürlükte olduğu görülmektedir.  

Dünyadaki bu gelişmelerden geri kalmak istemeyen ülkemizde “toplumun ortalama eğitim 
süresini yükseltmek, bireylerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerinin gerektirdiği yönlendirmeyi mümkün 
kılacak şekilde yeniden düzenlemek” amacıyla eğitim sisteminde değişiklik yapılma yoluna 
gidilmiştir. Eğitim sistemi kademeli olarak, kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen, 12 yıl zorunlu 
eğitim şeklinde değiştirilmiştir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılının başında, pilot uygulama 
yapılmadan uygulamaya konulan bu sistemin çeşitli sıkıntıları olduğu düşünülmektedir.  

Bu bağlamda eğitim sisteminin en önemli öğesi ve birincil uygulayıcısı olan öğretmenlerin 
yeni eğitim sistemi ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi bir gerekliliktir ve öğretmenlerin görüşlerini 
ortaya çıkaracak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma, literatürdeki bu eksikliği gidermeye 
katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışmada, ilkokul ve ortaokul kademelerinde görev yapan farklı 
branşlardaki öğretmenlerin 4+4+4 eğitim sistemi ile ilgili görüşleri ortaya çıkarılmak istenmiştir. 
Böylelikle, “bir okul ancak içindeki öğretmenler kadar iyidir” felsefesinden yola çıkılarak eğitim 
sisteminin en önemli öğesi olan öğretmenlerin yeni eğitim sistemiyle ilgili görüşleri yansıtılmaya 
çalışılacaktır. 

Bu amaç doğrultusunda Yozgat, Rize, Trabzon, İstanbul ve Ankara illerinde görev yapan 
toplam 129 öğretmene açık uçlu anket uygulanmış ve beş öğretmen ile yarı-yapılandırılmış mülakat 
yürütülmüştür. Elde edilen verilerin analizi için içerik analizi yapılmaktadır. Verilerin analizi halen 
devam etmekte olup ortaya çıkan sonuçların eğitim sistemine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

4+4+4 In the Narratives of the Teachers Who Teach First Grade Students in Turkey: 
Yozgat City as an Example 

Mehmet Sağlam  
Associate Prof. Dr, Bozok University 

This study aims to highlight the narratives of teachers who teach the first grade students this 
year in Yozgat city. These naratives include the reflections of teachers about their educational 
practices in their first grade classrooms since the implementation of the code 6287 known as 4+4+4 
among public. It is known that there appeared certain discussions on this change in terms of the age 
of the children starting primary school during its legalization process covering pre-legalization and 
legalization period.  

The paper consists of three parts, the first of which is to present the pre-legalization 
discussions about the children’s age and the examples including at what age the childrens in 
European countries start primary school. The next one is to focus on the narratives of the teachers 
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teaching first grade students this year by taking into account the 4+4+4 change and its application 
in the classroom. The last one is to concentrate on what sort of solutions and recommendations can 
be presented to overcome the shortcomings of this newly applied system.  

The method of the study is to analyze the narratives of twenty primary schools’ teachers 
teaching first grade students.. Before making contact with the teachers I got permission from the 
local government through the legal procedure so as to interview with the teachers who were 
voulnteers to present their oppinions about their educational practices and experiences. Then I 
visited various primary schools in Yozgat and got appointments for the interviews which were 
made real or materialized in the following days. Through these interviews, the teachers who are the 
real implementors of educational curriculum could tell us the positive and negative sides of the 
change. 

  

Matematik Dersi Öğretmenlerinin 5. Sınıf Matematik Öğretim Programına İlişkin 
Görüşleri 

Özlem Göktaş  
Sümer Ortaokulu 

Bu araştırmanın amacı; 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren 4+4+4 eğitim 
sistemindeki değişikliklerle branş öğretmenleri tarafından yürütülmeye başlanan 5. Sınıf Matematik 
öğretim programına ilişkin matematik dersi öğretmenlerinin görüşlerini incelemektir. Araştırmanın 
çalışma grubunu, maksimum çeşitlilik örneklemesine dayalı olarak belirlenen ve 8 farklı ilde görev 
yapmakta olan 13 ortaokul 5. sınıf matematik dersi öğretmeni oluşturmuştur.  

Araştırmada, öğretmenlerin 5. sınıf matematik dersi öğretim programı hakkındaki 
görüşlerinin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır.  

Araştırma sonucunda elde edilen nitel veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. 
Araştırma sonucunda elde edilen verilerden bazıları şöyledir: Öğretmenlerin programın 
kazanımlarına ilişkin görüşleri genelde olumludur. Öğretmenlerin programın içerik öğesine ilişkin 
görüşleri farklılaşmaktadır.  

Öğretmenlerin çoğu yeterli araç gereçlerinin olmaması nedeniyle konuları kavratmakta 
zorlandıklarını, ancak ders saatinin artmasının yeni sistemin çok olumlu bir yönü olarak 
gördüklerini ifade etmiş ve bazı öğretmenler bu durumun öğrencilerin ilgi ve motivasyonunu 
arttırdığını belirtmişlerdir. Bazı öğretmenler etkinlikleri uygularken zaman sıkıntısı yaşadıklarını, 
bazıları ise sınıfların kalabalık olmasının etkinlikleri uygulamayı güçleştirdiğini ifade etmişlerdir.  

Öğretmenler en büyük sıkıntılarından birini, öğrencilerini çok fazla uyarmak zorunda kalmak 
olarak belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu ne öğrencilerin ne de velilerin 
sınıf öğretmeninden sonra branş öğretmenine alışamadıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca 
öğretmenlerin tamamının ölçme değerlendirme yaparken yazılı yoklamaları ve performans, proje 
görevlerini uyguladığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin programın uygulamada daha etkili 
olmasına yönelik önerilerine ilişkin bulgularda ise öğretmenlerin tamamının hizmet- içi eğitime 
ihtiyaç duydukları sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında öğretmenler, öğretmen- veli- okul 
işbirliğini sağlamanın, yeterli araç- gereç ve materyal temin etmenin programı uygulamada daha 
etkili bir hale getirebileceğini ifade etmişlerdir. 
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Zorunlu Eğitimin On İki Yıla Çıkarılmasıyla Sınavsız Öğrenci Alan Liselerde 
Karşılaşılan Başarısızlık, Disiplin ve Devamsızlık Sorunu 

Mustafa Arslan  
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı, 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminde sınavsız 
öğrenci alan liselerin karşılaştıkları akademik başarı , disiplin ve devamsızlık sorununu öğretmen 
ve yönetici görüşüne dayalı olarak değerlendirmektir. Araştırmanın Önemi Bu araştırmanın, 
zorunlu eğitimin on iki yıla çıkarılmasıyla sınavsız öğrenci alan liselerin 9. Sınıf öğrencilerinde 
karşılaşılan akademik başarı , disiplin ve devamsızlık sorunlarına dikkat çekmesi açısından önemli 
olduğu düşünülmektedir.  Yöntem Bu çalışma nitel bir araştırma olup, veriler standartlaştırılmış 
açık uçlu görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmanın katılımcıları 2012-2013 eğitim 
öğretim yılında Malatya’da sınavsız öğrenci alan Liselerde çalışan beş yönetici ve on öğretmenden 
oluşmaktadır. Bulgular ve Yorum 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminin uygulamaya geçmesi ile genel 
liselerin Anadolu lisesine dönüştürülmesi süreci yaklaşık olarak aynı döneme rastlamıştır. Sınav 
sonucuna göre seçerek öğrenci alan Anadolu liselerinin sayısındaki artış, bu okulların akademik 
başarı gösterebilecek öğrencilerin tamamına yakınını almalarına neden olmuştur. Fen Lisesi, 
Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Meslek Liselerinin sınavla öğrenci alan bölümlerine 
girememiş olan öğrenciler için ise sınavsız öğrenci alan genel ve meslek liselerine kayıt 
yaptırmaktan başka seçenek kalmamıştır. Lise eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınması ile 
beraber liseye devam etme amacına ve yeterli hazıroluşluk düzeyine sahip olmayan öğrenciler 
sınavsız öğrenci alan liselere kayıt yaptırmak zorunda kalmışlardır. Bu durum sınavsız öğrenci alan 
liseleri olumsuz yönde etkilemiştir. Bu araştırmada öz olarak şu bulgulara rastlanmıştır; Bu yıl 
9.sınıfa başlayan öğrencilerin; 1. Akademik başarısı, geçmiş yıllardaki öğrencilere göre daha 
düşüktür. 2. Devamsızlık sorunu geçmiş yıllardaki öğrencilere göre daha fazladır. 3. Disiplin 
sorunu, geçmiş yıllardaki öğrencilere göre daha fazladır 4. Motivasyonları, geçmiş yıllardaki 
öğrencilere göre daha düşüktür. Lise müfredatı bu öğrenci grubunun ilgisini çekmemektedir. 
Öğrenme için gerekli olan amaç, 90 puan ve üzeri zekâ, orta düzeyde uyarılmışlık ve kaygı, 
önceden edinilmiş olan bilgi, isteklendirme ve öğrenmeye ayrılan zamanın bu öğrenci grubunda 
istenilen düzeyde olmaması öğrenmenin gerçekleşmesini engellemektedir. Ayrıca öğrencilerin 
motivasyon ve öğrenme sorununa devamsızlık ve disiplin sorunları eşlik etmektedir. Disiplinsiz 
davranışlar ise öğretim sürecinin önemli boyutlarda engellenmesine ve aksatılmasına neden 
olmaktadır. Bu durum, öğrenmeyi engelleyerek bir kısır döngü oluşturmaktadır. Öneriler Sınavsız 
öğrenci alan liselerde bazı derslerin  

içerikleri basitleştirilmeli ve bu müfredat normal müfredat ile beraber “seçmeli  ders” olarak 
öğrencilere sunulmalıdır. Meslek Liselerinin sınavsız öğrenci alan  bölümlerdeki kültür dersleri 
sayı ve içerik yönünden sadeleştirilerek  mesleki eğitime daha fazla ağırlık verilmeli, öğrencilerin 
mesleğinde daha  iyi yetişmesi sağlanmalıdır. Anahtar Kelimeler: zorunlu eğitim, devamsızlık, 
disiplin sorunu , akademik başarı 

  

4+4+4 Eğitim Sisteminin İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin Sanat Eğitimi Sürecine Etkileri 

İnci Bulut  
Gazi Üniversitesi 

Tolga Akalın  

Sanat eğitimi, çocuğun, gencin yaratıcılığının gelişmesine, kendini ifade etmesine, bir ürün 
elde ederek özgüvenin gelişmesine ve kişisel gelişimine katkı sağlar. Sanat eğitimi sadece yetenekli 
çocukların alması gereken bir eğitim değil beynin sağ ve sol yarımküresini aynı anda çalıştıran 
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yaratıcı bir süreçtir. Çocukların özellikle okulöncesi dönemde severek ve isteyerek yaptıkları 
sanatsal çalışmalar onların fiziksel be bilişsel gelişmelerine son derece katkı sağlamaktadır.  

İlköğretim düzeyine göre gerek fiziksel ortam gerekse eğitim süreci açısından daha özgür bir 
şekilde yapılan ve sanatsal çalışmaların daha çok teknik, yöntem ve oyunlarla sürdürüldüğü 
okulöncesi eğitim alan ve almayan öğrenciler üzerinde yapılan araştırmalar okulöncesi eğitimi alan 
öğrencilerin daha başarılı bir eğitim sürecini geçirdiklerini ortaya koymuştur. Ülkemizde 2012-
2013 eğitim öğretim yılı itibariyle 12 yıl zorunlu eğitim sistemine geçilmiştir ve 4+4+4 şeklinde 
formüle edilen yeni bir dönem başlamıştır.  

Yeni zorunlu eğitim sisteminde okula başlama yaşı konusunda da yeni düzenlemelere 
gidilmiş 5 yaşını o yılın Eylül ayı sonuna kadar dolduran öğrenciler ilkokula başlar hükmü 
getirilmiştir. Buna göre eski sisteme göre öğrenciler okula 1.5 – 2 yıl erken başlayacaktır. Bu 
makalede bu durumun 5-6 yaş grubu öğrencilerin sanat eğitim sürecine etkisi tartışılmıştır. 
Öğrencilerin gerek fiziksel gerek duygusal ve bilişsel olarak nasıl bir eğitim sürecinde bulundukları 
gözlemlenmiş ve birinci sınıf öğretmenlerinin görüşleri alınarak yeni eğitim sisteminin öğrencilerin 
sanatsal eğitim sürecine olumlu ve olumsuz etkileri tartışılmıştır. 

  

Miskinler Tekkesi Romanının Türkçe Öğretim Programındaki Temalar Açısından 
İncelenmesi 

Hulusi Geçgel  

Mazhar Bal  

Bu çalışmanın amacı Miskinler Tekkesi romanı Türkçe Öğretim Programındaki Temalar 
açısından incelenecektir. Türkçe ders kitaplarındaki edebi metinler dersin işlenişi açısından önemli 
olmakla birlikte öğrencilerin severek okudukları çocuk edebiyatı roman türü dil zevki 
kazandırmada, kelime hazinesini zenginleştirmede, değerler eğitiminde ve onların edebiyatla 
tanışmalarında önemli bir işleve sahiptir. Bu nedenle tavsiye edilen çocuk romanlarının özenle 
seçilmesi, Türkçe öğretim programındaki temaları içermesi ve çocuklara hitap etmesi 
gerekmektedir. Çocuklar tarafından çok okunan ve sevilen; öğretmenler ve alan uzmanları 
tarafından tavsiye edilen romanların Türkçe Öğretim Programındaki temalar açısından 
incelenmemiş olması büyük bir eksikliktir. Bu çalışmada, tarama modeli kullanılacaktır. Miskinler 
Tekkesi romanındaki ana tema ve alt temaların istatistikleri çıkarılacak ve çeşitli değerlendirmeler 
yapılacaktır. Çalışma sonucunda 100 temel eser arasında yer alan kitaplardan biri olan Miskinler 
Tekkesi romanını, Türkçe Öğretim Programındaki temalar açısından incelenmiş ve programa 
uygun olup olmadığını ortaya konmuştur. 

  

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçeyi Doğru, Güzel ve Etkili Kullanma Becerisiyle 
İlgili Görüşleri 

Esin Yağmur Şahin  

Fatih Kana  

Hatice Zorlu Kana  

Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe Dersi Öğretim Programında yer 
alan Türkçeyi Doğru, Güzel ve Etkili kullanma becerisiyle ilgili görüşlerini belirlemektir. 
Çalışmamızın örneklem grubunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Eğitimi 
Bölümü’nde öğrenim gören dördüncü sınıf Türkçe öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Çalışmada 
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Türkçe öğretmeni adaylarının bu beceriyle ilgili görüşlerinin belirlenmesinde yarı yapılandırılmış 
ve yönlendirici olmayan görüşme tekniği kullanılmıştır. Her bir öğretmen adayıyla gönüllülük 
esasına dayalı görüşülmüştür. Çalışma sonucunda Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması 
dersini alan Türkçe öğretmeni adayları bu becerinin ortaokullarda kullanımıyla ilgili gözlemlerini 
ve uygulamalarını dile getirmişlerdir. 
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TOURISM EDUCATION 

Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin 
Belirlenmesi: Nevşehir Üniversitesi Örneği 

Eda Özgül Nevşehir Üniversitesi 

Duygu Eren  

Neşe Çullu  

Turizm sektöründe gelişimin sağlanabilmesi ve rekabetin sürdürülebilmesinde bu sektörde 
çalışanlar oldukça önemlidir. Turizm işletmelerinde hizmet kalitesinin ağırlıklı olarak işgörene 
bağlı olması bu sektörde çalışanların önemini artırmaktadır. Çünkü turizm işletmelerinde kaliteli 
hizmet vermek nitelikli personelle mümkündür. İyi eğitim almış ve tecrübeli çalışanlar işletmeler 
arasındaki rekabette belirleyici bir öneme sahiptir. Bu nedenle turizm eğitimi, sektöre nitelikli 
personel kazandırılması açısından oldukça önemlidir. Turizm eğitimi veren bölümlerinin dâhil 
edildiği bu araştırmanın temel amacı, turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin eğitim 
memnuniyetlerini belirlemektir. Araştırma verileri anket tekniği ile elde edilmiştir. Elde edilen 
veriler bilgisayar programları ile analiz edilmiştir. 
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VALUES EDUCATION 

Öğretmenlerin Vatanseverlik Algıları Üzerine Bir Değerlendirme 

Hatice Mumyakmaz  
Bozok University 

Değerler, bir toplumun varlığının devamını sağlayan genel kabul görmüş düşünce, amaç, ilke 
ve inançlar olarak tanımlanmaktadır (Selma Yel-Soner Aladağ:2009). Değişime açık yapılar olan 
değerler, ihtiyaç ve etkileşim çerçevesinde değişiklik gösterebilirler. Değerler, başta aile olmak 
üzere hayat boyu her yerde öğretilir. İnsan davranışlarının programlı ve sistematik olarak 
geliştirildiği okullar, bu eğitimin verilmesinde ayrı bir öneme sahiptir(Ahmet Doğanay,2009). Bir 
değer olarak vatanseverlik, milli ve siyasi değerler arasında zikredilmektedir(Ahmet 
Doğanay,2009). En genel tanımı ile vatanını sevme, vatanı için her türlü özveride bulunabilme 
olarak tanımlanan vatanseverlik, İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 7.Sınıf Programının 2. 
Ünitesinde(Ülkemizde Nüfus), “doğrudan verilecek değer” şeklinde 
tanımlanmıştır(http://ttkb.gov.tr) İnsanların ve toplumların hızla değiştiği, kimi zaman benzeştiği 
günümüz şartlarında Program bir yana İlköğretim seviyesinde görev yapan öğretmenler, 
vatanseverlik değerine nasıl bakmaktadırlar? Bu kavramın değer olarak öğretilmesini gerekli 
görmekte midirler?  

Öğretmenlik mesleği ve okulların değer öğretimindeki yeri hakkında ne düşünmektedirler?  

Vatanseverlikle ilişkilendirilebilecek olan vatan, bayrak, İstiklal Marşı, Atatürk sevgisi gibi 
değerler nasıl algılanmaktadır?  

Çalışma, zikri geçen sorular çerçevesinde vatanseverlik algısı ve etrafındaki başka 
kavramların nasıl algılandığını değişip değişmediğini ve öğretmenlerimizin bilinç düzeyinin ne 
durumda olduğunu anlamayı amaçlamaktadır.  

Bu bağlamda, Yozgat ve Ankara’da İlköğretim kademesinde çeşitli branşlarda görev yapan 
toplam 100 kadar öğretmene toplam 11 sorudan oluşan bir anket düzenlenmiştir. Anketteki 10 
sorunun altında a,b,c ve d şıklarından oluşan açıklayıcı maddeler bulunmaktadır. Anketi 
cevaplayan kişilerin tercih ettikleri şıkkı neden tercih ettiklerini açıklamaları istenmiştir. İki soruda 
kavramları kendi önem sırasına göre sıralamaları ve neden bu şekilde sıraladıklarını yazmaları 
istenmiştir.  

11. soruda ise kendilerine göre en doğru vatanseverlik anlayış ve davranışını açıklamaları 
istenmiştir. Çalışmanın analiz aşaması sürmekle beraber, vatanseverliğin çoğunlukla vatanı için 
kendini feda edebilmenin yanısıra vazifesini en iyi şekilde yapan kişi olduğu, öğretmenlik 
mesleğinin vatana en çok hizmet eden meslek olarak görüldüğü tespit edilmiştir. 

 

 

 


