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TARİH VE KÜLTÜR (A) 

Tarih: 4 Mayıs 2019 Saat: 09:30- 12:00 Oturum Başkanı Prof. Dr. Zeki BOYRAZ 

Yazar isimleri Bildiri adı 

Öğr. Gör. Dr. Kazım KARTAL MALATYA SANCAĞI TABİ GÖZENE, KADİRUŞAĞI, ALİŞAR VE 

KUŞDOĞANKARYELERİ’NİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI (1842-1843) 

Öğr. Gör. Dr. Kazım KARTAL MALATYA SANCAĞI İZOLU NAHİYESİ KADIOĞLU VE PINARLI 

KARYELERİ’NİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI (1842-1843) 
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Zeynep KARAGÖZOĞLU 

Prof. Dr. Zeki BOYRAZ 

KUMYAZI ÇAYI HAVZASINDA (ELAZIĞ) ARAZİ KULLANIM 

ÖZELLİKLERİNİN NÜFUSUN DAĞILIŞI VE YOĞUNLUĞU ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 

Nurdane ATEŞ 

Prof. Dr. Zeki BOYRAZ 
AZ GELİŞMİŞLİK KAVRAMINA COĞRAFİ BİR BAKIŞ 

Arş. Gör. Tuba Nur OLĞUN İZMİR LEVANTEN KONUTLARININ YAŞAMA KÜLTÜRÜ-MEKÂN İLİŞKİSİ 

BAĞLAMINDA İRDELENMESİ 

Tülgen TANMAN 

Prof. Dr. Zeki BOYRAZ 

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDEKİ HAVALİMANLARININ COĞRAFİ ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Habibe TEMİZSU İNGİLİZ EMPERYALİZMİ VE TIBBİ ARAŞTIRMALAR 

Dr. Mariam S. OLSSON 

Homayun FURMOLLY 

Dr. Ahmad Sharif FAKHER 

OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE LÜBNAN 

Mahmut BAYRAMOV 
Hasan ABBASOV 

AZERBAYCAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE YENİ BİR BAKIŞ 

Doç. Dr. Augul SALİKHOVA 

Doç. Dr. Dınara FARDEEVA 

 

İLK TATAR BESTECİNİN HAYATI VE ESERLERİ - SULTAN GABAŞİ 

 

 

KAŞGARLI MAHMUT-1 (A) 

Tarih: 4 Mayıs 2019 Saat: 12:30 – 14:30 Oturum Başkanı Doç. Dr. Funda OKUŞLUK 

Yazar isimleri Bildiri adı 

İclal ALKAN 

Prof. Dr. Nevzat BAYRİ 

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF KAVRAMINA İLİŞKİN 

METAFORİK ALGILARI 

İclal ALKAN 
Prof. Dr. Nevzat BAYRİ 

FEN EĞİTİMİNDE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 

Ayşe BİRHANLI 

Ramazan GÜNDÜZ 

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK 

ALAN BİLGİSİ VE ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 
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BELİRLENMESİ 
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FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

Doç. Dr. Necdet KONAN  

Emine AYAZ 
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DESTEĞİ ALGISI 

Selenay GÜR DEMİR  

Doç. Dr. Necdet KONAN 

LİSE ÖĞRETMENLERİNİN YÖNETİCİ VE ÇALIŞMA ARKADAŞI DESTEĞİ 

ALGISI 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

KAŞGARLI MAHMUT-2  (A) 

Tarih: 4 Mayıs 2019 Saat: 15:00- 17:00 Oturum Başkanı Doç. Dr. Necdet KONAN  

Yazar isimleri Bildiri adı 
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Faruk YETER 
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Dr. Mariam S. OLSSON 

Homayun FURMOLLY 
Dr. Ahmad Sharif FAKHER 

BEIRUT AND LEBANON DURING THE OTTOMAN EMPIRE  
 

Dr. Öğr. Üyesi Battal GÖLDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİNİN 

ALGILADIKLARI SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Necdet KONAN 

Hakan TAKGÜN  

Fevzi KIRIK 

Bülent ÇETİNKAYA 

ÖĞRETMENLERİN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARI 

Doç. Dr. Necdet KONAN  

Mustafa CICIK 

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL AFFEDİCİLİK DÜZEYLERİ 

Doç. Dr. Necdet KONAN 

Güven YILDIRIM  

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK ALGISI 

 

KAŞGARLI MAHMUT-3 (A) 

Tarih: 4 Mayıs 2019 Saat: 17:30- 19:30 Oturum Başkanı Doç. Dr. Necdet KONAN  

Yazar isimleri Bildiri adı 

VAHAP ARIKAN 

DOÇ. DR. NECDET KONAN 

İLKOKUL VE ORTAOKUL YÖNETICILERININ KAYNAK SAĞLAMADA 

KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI 

ZEHRA ASLAN 

DOÇ. DR. NECDET KONAN 

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVREYE DUYARLILIK ALGISI 

YELİZ GÜNEY 

DOÇ. DR. NECDET KONAN 

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN USTA ÖĞRETİCİLERİN MESLEKİ 

DOYUMU ALGISI 

ERHAN EKİCİ  

DOÇ. DR. NECDET KONAN 

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL ADALET ALGISI 

ALİ ASLANYÜREK 

DUYGU KAYHAN 

DOÇ. DR. NECDET KONAN 

REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Derya GÜNAY 

Doç. Dr. Necdet KONAN 

Bekir KARACA 

İLKOKUL VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ALGISI 

Hatice ASLAN 

Doç. Dr. Necdet KONAN 

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN YÖNETİCİ VE ÇALIŞMA ARKADAŞI DESTEĞİ 

ALGISI 

Doç. Dr. Augul SALİKHOVA 

Doç. Dr. Dınara FARDEEVA 
Elvira NURLANOVA 

İLK TATAR BESTECİNİN HAYATI VE ESERLERİ - SULTAN GABAŞİ 

Öğr. Gör. Dr. Murat CANPOLAT ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARA DİJİTAL EBEVEYN OLMA: BİR OLGUBİLİM 

ÇALIŞMASI 

Öğr. Gör. Dr. Murat CANPOLAT FAL BAKTIRMA: BİR OLGU BİLİM ÇALIŞMASI 

 



 

 

 

 

  

ADLİ BİLİMLER (B) 

Tarih: 4 Mayıs 2019 Saat: 09:30- 12:00 Oturum Başkanı Dr. Aslıhan KAYIK AYDINALP 

Yazar isimleri Bildiri adı 

Dr. Barış DUMAN İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ İŞ KAZALARINDA SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMUNUN RÜCU DAVASINA GENEL BAKIŞ 

Dr. Mariam S. OLSSON  

London School of Economics 

Homayun FURMOLLY 
Kabul State University  

Dr. Ahmad Sharif FAKHER 

King Abdulaziz University 
 

BEIRUT AND LEBANON DURING THE OTTOMAN EMPIRE  

 
 

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KAYIK 
AYDINALP 

İŞÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KAYIK 

AYDINALP 

SİGORTALILIK SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Murat Buğra 

TAHTALI  

TÜRK HUKUKUNDA OLAĞANÜSTÜ HAL KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAMELERİYLE KAMU GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLEN KAMU 

PERSONELİNİN AKLANMA SONRASINDA GÖREVE İADELERİ SORUNU 

Arş. Gör. Nazlı ÇOBAN İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNİN ÜYE OLUNAN SENDİKAYA KARŞI ÜYELİĞİN 

KAZANILMASI SIRASINDA KORUNMASI 

Elif POLAT ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ÜZERİNDE  ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN 

HAKLARI 

Mikail YUSIFOV 

Ahmad S. FAKHIR 

Muhyeddin ASKAROV 

ÖZERK CUMHURİYETLERDE MECLİS BAŞKANLARININ YETKİLERİ: 

NAHÇIVAN ÖRNEĞİ 

Irina KOLPAKOVA 

Irina KONSALIDZE 

MILITARY COURTS AND JUDGES STATUS 

Av.Dr. Sibel AKŞAHİN POLAT TÜRKİYE’ NİN 1951 TARİHLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 

MÜLTECİLERİN HUKUKİ STATÜSÜNE İLİŞKİN CENEVRE SÖZLEŞMESİ’NE 

TARAFLIĞI 

Mahmut BAYRAMOV 
Hasan ABBASOV 

 

AZERBAYCAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE YENİ BİR İVME 
 

Doç. Dr. Augul SALİKHOVA 
Doç. Dr. Dınara FARDEEVA 

 

İLK TATAR BESTECİNİN HAYATI VE ESERLERİ - SULTAN GABAŞİ 

 

 
 

ISPEC-1 (B) 
Tarih: 4 Mayıs 2019 Saat: 12:00- 14:15 Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Menderes ÇENET 

Yazar isimleri Bildiri adı 

Dr. Öğr. Üyesi Faruk KARDAŞ IN VİTRO ANTİMİCROBİAL AND SYNTHESİS EVALUATİON OF SOME NEW 3- 

ALKYL(ARYL)-4-(2-PHENYLACETOXY-3-ETHOXYBENZYLİDENAMİNO)-4,5-

DİHYDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ONE COMPOUNDS 

Doç. Dr. Funda OKUŞLUK 
Öğr. Gör. Dr. Onur ÖZGÜL 

ZEA MAYS İLE NANO BOYUTTA TiO 2 SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 

Öğr. Gör. Nilgün KIZILKAYA 

Arş. Gör. Engin ÖZDEMİR 

Dr. Öğr. Üyesi Didem EREN 

SARICI 

MADENSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN GAZBETON ÜRETİMİNDE 

KULLANILABİLİRLİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ 

Arş. Gör.  Engin ÖZDEMİR 

Öğr. Gör.  Nilgün KIZILKAYA 

MALATYA’NIN DEPREM OLUŞTURMA ÖZELLIKLERININ İNCELENMESI 



Dr. Öğr. Üyesi Didem EREN 

SARICI 

Erkan BAHÇE, Ender EMİR 

Cebrail ÖLMEZ 

CoCrMo ALAŞIMININ TORNALANMASINDA MEYDANA GELEN TAKIM 

AŞINMALARININ VE TALAŞ TİPLERİNİN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Erkan BAHÇE 

Cebrail ÖLMEZ, Ö.Ceren AKBAY 

HAP KAPLANMIŞ MATKAP İLE KEMİK DELİNMESİNİN DENEYSEL 

İNCELENMESİ 

Eray SARIGÜL, Erkan BAHÇE 

Ender EMİR 

Ti6Al4V ALAŞIMININ SIFIR ALTI ISIL İŞLEM İLE TORNALANMASININ TAKIM 

AŞINMASINA VE YÜZEY KALİTESİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Menderes ÇENET Honey Samples of Malatya with Respect to the Palynological and Physicochemical 

Properties 

Ayşe Şebnem ERENLER Rekombinant Pseudomonas aeruginosa Kaynaklı Kapsüler Polisakkarit Üretimi 

Doç. Dr. Çiğdem SARICI 

ÖZDEMİR 
Muhammed ONAY 

BOYA GİDERİM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ  

Doç. Dr. Çiğdem SARICI 

ÖZDEMİR 
Kübra KARADAŞ 

FISTIK KABUĞUNDAN ELDE EDİLEN FOTOKATALİZÖRLERİN YÜZEY 

ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Bilge Hatun AY 

Sima POUYA 

Okul Bahçelerindeki Çocuk Oyun Alanı Tasarımlarının Değerlendirmesi 

Bilge Hatun AY 
Ayşe Gülan ÇELEBİ 

Aysun TUNA 

Enerji Etkin Peyzaj Tasarım Yaklaşımları İle Kentsel Donatı Elemanları 

 

ISPEC-2 (B) 

Tarih: 4 Mayıs 2019 Saat: 14:30- 17:00 Oturum Başkanı Dr. H.Turan AKKOYUN 

Yazar isimleri Bildiri adı 

Sima POUYA 
Sahar POUYA 

GREEN INFRASTRUCTURE AS A SOLUTION FOR URBAN WATER QUALITY 
AND STORM WATER MANAGEMENT 

Sima POUYA DETERMINATION OF USER SATISFACTION IN DESIGNED LANDSCAPE 

ARCHITECTURE PROJECTS 

Nazire Sinem SARNILIOĞLU 

Sima POUYA 

DOĞA EĞİTİMİ İÇİN OKUL BAHÇELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Öğr. Gör. Çiğdem CEYLAN 

Prof. Dr. Mehmet ÖNAL 

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BATTALGAZİ (MALATYA) 

KAMPÜS ALANI ALÜVYONLARINA AİT SEDİMANLARIN ESKİ AKINTI 

YÖNÜ, DOKUSAL ÖZELLİKLERİ VE DEPOLANMA ORTAMLARININ 

BELİRLENMESİ 

Muhammet Fatih AKKAMIŞ 

Mehmet Cihat ÖZGENEL 

MİKRO ŞEBEKELERDE HİYERARŞİK KONTROL 

Derya KARAMAN 

Erkan BAHÇE 

KALÇA PROTEZ AŞINMA SİMÜLATÖRÜNÜN TASARIMI VE ÜRETİMİ 

Serkan YASAKCI 

Derya KARAMAN, Erkan BAHÇE 

FARKLI ELYAF YÖNLENDİRMELİ CAM ELYAF TAKVİYELİ 

POLİMER KOMPOZİTLERDE DELAMİNASYONUN İNCELENMESİ 

Dr. Murat CAN 

Dr. Serdar KOLUAÇIK 

Dr. Ögr. Üyesi Erkan BAHÇE 
Akif OYMAK 

KEMİK KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILAN LCP 

PLAKLARINDA KİLİTLİ VE KİLİTSİZ VİDALARIN KULLANIMI VE FARKLI 

VİDA AÇILARININ PLAĞIN MEKANİK DAYANIMINA 
ETKİSİ 

Dr.Öğr. Üyesi H.Turan AKKOYUN THE EFFECT OF QUERCETIN ON THE LUNG FATTY ACID COMPONENTS OF 

CARBON TETRACLORIDE (CCI4) EXPOSED RATS 

Mahire BAYRAMOĞLU 

AKKOYUN 

XANTHINE OXIDASE INHIBITORY ACTIVITY OF WATER AND ETHANOL 

EXTRACTS OF CRATAEGUS MEYERI POJARK LEAF 

Arş. Gör. Gürcan KAMACI 

Doç. Dr. Filiz ÖZGEN 

Arş. Gör. Erman ÇELİK 

Muhammet Oğuzhan YILMAZ 

TEK KATMANLI FREN DİSKİ TERMAL PARAMETRELERİNİN DİSK 

GEOMETRİSİ İLE DEĞİŞİMİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISPEC-3 

Tarih: 4 Mayıs 2019 Saat: 17:15 – 19:30 Oturum Başkanı Doç. Dr. Serkan SAYIN 

Yazar isimleri Bildiri adı 

Nurhayat ÖZDEMİR 

Kadir KERDİĞE 

Karanfil (SYZYGIUM AROMATICUM ) Bitkisinde GC-MS ile Tayini Yapılan Bazı 

Uçucu Bileşenlerin Gıda ve Sağlıkta Kullanım Alanları 

Doç. Dr. Serkan SAYIN YENİ HİDROKSİKİNOLİN SUBSTİTUTE p-ter- BUTİLKALİKS[4]AREN TÜREVİNİN 
OPTİKSEL VE ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Dr. Pelin DEMİR 
Doç. Dr. Osman İrfan İLHAK 

Prof. Dr. Gülsüm ÖKSÜZTEPE 
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Lütfiye KADIOĞLU DALKILIÇ 

Şule İNCİ 

Arş. Gör Semih DALKILIÇ 

Prof. Dr. Sevda KIRBAĞ 

Helvella leucomelaena (Pers.) Nannf.’IN ANTİMİKROBİYAL VE ANTİOKSİDAN 

ETKİSİ 

Lütfiye KADIOĞLU DALKILIÇ  

 Şule İNCİ  

Semih DALKILIÇ  

Sevda KIRBAĞ 

GELENEKSEL EM’İN ANTİMİKROBİYAL VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİ 

  

Öğr. Gör. Harika Eylül ESMER 

DURUEL 

Güllü KAYMAK 

Şeyma KIZILKAYA 
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Figen Esin KAYHAN 
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Güllü KAYMAK 

Harika Eylül Esmer DURUEL 

Şeyma KIZILKAYA 

Sena Kardelen DİNÇ 
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Dr. Öğr. Üyesi Yusuf TEMEL  Glutatyon S-Transferaz Enziminin Tavuk Yüreğinden Saflaştırılması ve Bazı 

İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması 
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf TEMEL  

Mehmet ÇİFTİ 
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Dr.Öğr.Üyesi Sinan Bayindir 

Mehmet Çiftçi 

Yusuf Temel 

Catalyst-free synthesis of pharmaceutically attractive 

thiosemicarbazone and investigation of effect on GST enzymes 

Dr.Öğr.Üyesi Sinan Bayindir The synthesis of novel bis-aryl-substitute thiosemicarbazones 

К. Т. Шакеев, Б.А. 

Бегежанов, Г.А. 

Степаненко, С. Ш. 

Примбеков, А. Э. Мусаев 
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ИЗ ИСТОРИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КУЛЬТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ 

 
БОЛАШАҚ ТӘРБИЕШІЛЕРДІҢ ЛИДЕРЛІК САПАСЫН АНЫҚТАУДЫҢ  
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ 

ЖАЙЫНДА 

Roberta TARTAGLIA 

 

DEVELOPMENT AND USE OF AN EXPERIMENTAL SETUP FOR ANALYZING 

NANOPARTICLE TRAJECTORIES FOR RESEARCH ON SUBMICRON 

BIOLOGICAL OBJECTS 

 

 

 

 

 

 

GEVHER NESİBE-1 (C) 
Tarih: 4 Mayıs 2019 Saat: 09:00- 11:00 Oturum Başkanı Dr. Mine BEKAR 

Yazar isimleri Bildiri adı 

Abdulkadir ATALAN 

Yasemin AYAZ ATALAN 

HASTANE YÖNETİMİNDE KESİKLİ-OLAY SİMÜLASYON UYGULAMASININ 

ÖNEMİ 

Abdulkadir ATALAN 
Yasemin AYAZ ATALAN 
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SİMÜLASYON UYGULAMASI 

Yasemin AYAZ ATALAN 
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Sermin TİMUR TASHAN 

ANNE SÜTÜNDEKİ MİNİ MUCİZELERİN ( miRNA) BEBEK SAĞLIĞI İÇİN 

ÖNEMİ 

Arş. Gör Gülçin NACAR Sermin 

TİMUR TASHAN 

BUZ DAĞININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜ: KURTARILMIŞ ANNE ÖLÜMÜ (NEAR 

MİSS) 

Dr.Öğr. Üyesi Mine BEKAR 

Gülçin NACAR 

Sermin TİMUR TAŞHAN 

ORTA YAŞ KADINLARDA KONSEPSİYON VE KONTRASEPSİYON 

Dr. Öğr. Üyesi Mine BEKAR 

Arş. Gör. Gülçin NACAR 

Sermin TİMUR TAŞHAN 

BOŞANMANIN ACIMASIZ SONUCU: EBEVEYN YABANCILAŞTIRMA 
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Uzm. Dr. Enes ULUYARDIMCI 

Uzm. Dr. Şahin ÇEPNİ 
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KARŞILAŞTIRILMASI 

Doç. Dr. Adalet KOCA KUTLU 
Nimet PETEK 

HEMŞİRELERİN ÇATIŞMA ÇÖZME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 
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Dr.Öğr. Üyesi Hamit USLU 

EBRU BARDAŞ 

Deneysel Tip I Diyabette Alfa Lipoik Asit ve C Vitamininin Antioksidan Etkileri 

Öğr. Gör. Dr. Perihan GÜRBÜZ ENDOKRİN BOZUCU KİMYASALLARIN PUBERTE ÜZERİNE ETKİSİ 

Öğr. Gör. Dr. Perihan GÜRBÜZ DİYABETİK NÖROPATİDE ETKİNLİĞİ ÇALIŞILAN BİTKİLER İLE İLGİLİ 

TÜRKİYE’DE YAPILAN ARAŞTIRMALARA 

Dr. Öğr. Üyesi Seda UĞRAŞ 

Çağrı OZDENKI 

Comparatively Evaluation of Body Composition Using Various Methods in Sedentary 

Young Females 



Oğuz OZCELIK 

Dr. Öğr. Üyesi Seda UĞRAŞ 

Oğuz ÖZÇELİK 

Aerobik Yürüme Egzersizine bağlı Metabolik Stresin Antrenmanlı Erkek Deneklerin 

NESFATİN-1 VE İRİSİN SEVİYELERİNE ETKİLERİ 

Dr.Öğr.Üyesi. Tülin GÜVEN 

GÖKMEN 

INVESTİGATION OF VANCOMYCIN RESISTANCE IN 

ENTEROCOCCUS SPP. ISOLATED FROM RECTAL SWAP SAMPLES OF FARM 

DOGS IN OSMANIYE, TURKEY 

К. Т. Шакеев, Б.А. Бегежанов, 

Г.А. Степаненко, С. Ш. 
Примбеков, А. Э. Мусаев 
 

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 
 

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz EMRE 

Öğr. Gör. Mehmer Akif KAY 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül 

ULUTAŞ 

Arş. Gör. Ramazan İNCİ 

SAVAŞ MAĞDURU SURİYELİ GÖÇMEN ÇOCUKLARIN 

ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz EMRE 

Öğr. Gör. Burcu Çoşanay 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül 

ULUTAŞ 

0-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞUNA SAHİP SURİYELİ ANNELERİN 

BESLENME SÜRECİ TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER 

AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Dr. Pınar ÇAKAN 

Prof Dr. Sedat YILDIZ 

SAĞLIKLI ERİŞKİNLERDE KALP HIZI DEĞİŞKENLİĞİ 

İNDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Burak SEREN 

Prof.Dr. Hüseyin NURSOY  

 

 

The Effects of Ozonated, Chlorinated, Celestite Stone-Treated, Natural 

Spring and 

Pine Resin-Treated Waters on Performance, Oxidative Stress and Carcass 

Parameters in Japanese Quail 

Prof.Dr. Hüseyin NURSOY 

İhsan AKSOY 

 

Vejetasyonun Farklı Dönemlerinde Biçilen Macar Fiği Buğday 

Karışımının Besin Madde Kompozisyonu, Rumende Yıkılım Özellikleri, 

in vitro Sindirilebilirlik ve Rölatif Yem Değerinin Belirlenmesi 

Л. О. Кузьмин 

 

ИЗ ИСТОРИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КУЛЬТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ 

 

Т.Жұмашева 

 

БОЛАШАҚ ТӘРБИЕШІЛЕРДІҢ ЛИДЕРЛІК САПАСЫН 

АНЫҚТАУДЫҢ  ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ ЖАЙЫНДА 

Roberta TARTAGLIA DEVELOPMENT AND USE OF AN EXPERIMENTAL SETUP FOR 

ANALYZING NANOPARTICLE TRAJECTORIES FOR RESEARCH 

ON SUBMICRON BIOLOGICAL OBJECTS 
O.D. PILISHVILI  

 

 

JOINING UNDERGRADUATE MEDICAL STUDENTS TO THE ELEMENTS OF 

EXPERIMENTAL SURGERY 

 

POSTER SUNUM 

Uğur ERGÜN 

Gülhan ZORGÖR UÇDU 

Elif Nur AVŞAR 

Merve Nur AK 
Ahmet ÜRK 

Burak ALP 

NADİR GÖRÜLEN BİR HİPERGLİSEMİ NEDENİ: LATENT OTOİMMUN 

ERİŞKİN DİYABETİ 
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DOÇ. DR. NECDET KONAN &  DUYGU YILMAZ ALGAN 

32 ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN YÖNETİCİ VE ÇALIŞMA ARKADAŞI DESTEĞİ 
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DR. ÖĞR. ÜYESİ BATTAL GÖLDAĞ 

41-50 MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİNİN 
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK 

ALGILARI 
 

İCLAL ALKAN 
İnönü Üniversitesi 

 

NEVZAT BAYRİ 
İnönü Üniversitesi 

 

ÖZET 

Eğitim ve öğretimde meydana gelen gelişmeler, öğrenme ortamlarındaki çeşitliliği de beraberinde 

getirmektedir. Sınıf, bireylerin yeteneklerinin farkına vardığı, bunları geliştirerek, toplum için gerekli 

bilgi ve becerilere sahip olma gerekçesiyle, planlı öğrenme yaşantılarını gerçekleştirdikleri yerlerin 
başında bulunmaktadır. Bu nedenle en önemli öğrenme ortamı olarak nitelendirilebilir. Bu çalışmada, 

Fen Bilgisi öğretmen adaylarının sınıf kavramına ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Öğretmen adaylarının “sınıf” kavramıyla ilgili benzetmelerine “Sınıf … gibidir/ 
benzer. Çünkü …” ifadesiyle açıklama yapmaları istenmiştir. Böylelikle “Fen Bilgisi öğretmen 

adaylarının sınıf kavramını tanımlarken kullandıkları metaforlar nelerdir?” problemine cevap 

aranmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, 2018-2019 bahar yarıyılında, İnönü Üniversitesi Eğitim 
fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim gören, toplam 66 (44 kadın, 15 erkek, 7 kayıp 

veri) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarından toplanan veriler iki araştırmacı tarafından 

içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmacılar arasındaki uyum yüzdesi %94 olarak 

hesaplanmıştır [Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş ayrılığı) x 100]. Elde edilen bulgular 
incelendiğinde toplam 45 farklı metafor elde edilmiştir. Sınıf kavramına ilişkin çoğunlukla kullanılan 

metaforlar, araştırmacı tarafından oluşturulan “Yaşam Alanı” (f=16), “Farklılıkları Barındıran Yer” 

(f=14), “Hasat Zamanı” (f=8), “İşleyen Yer” (f=7), “Görünenden Daha Fazlası” (f=6), “Bilgi Yuvası” 
(f=6), “Karmaşık Mekan” (f=4) ve “Eğitim Ortamı” (f=3) kategorileri altında toplanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Sınıf, Metafor, Öğretmen adayları 
 

METAPHORICAL PERCEPTIONS OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS TOWARDS 

CLASS CONCEPT 

 

ABSTRACT 

Developments in education and training bring diversity in learning environments. The class is at the 

head of the places where people realize their talents, develop them, and realize their planned learning 
experiences on the grounds that they have the necessary knowledge and skills for the society. Therefore, 

it can be considered as the most important learning environment. In this study, it is aimed to determine 

the perceptions of prospective science teachers about the concept of class through metaphors. The 

prospective teachers are expected to explain their metaphors about the concept of “class” with the 
expression of “Class is like/ similar to………. Because…….” Thus, "What are the metaphors they use 

when defining the concept of science teachers class?" the answer to the problem was sought. The 

participants of the study consisted of 66 (44 female, 15 male, 7 missing) science teacher candidates 
attending İnönü University Faculty of Education Science Education program in 2018-2019 spring 

semester. Data collected from teacher candidates were analyzed by two researchers using content 

analysis method. The percentage of consistence between the researchers was calculated as 94% 
[Agreement / (Agreement + Difference of Opinion) *100]. A total of 45 different metaphors were 

obtained. The metaphors mostly used for the concept of class are grouped under the categories “Living 

Spaces” (f=16), “Location of Differences” (f=14), “Harvest Time” (f=8), “Working Place” (f=7), “More 

than Display” (f=6), “Knowledge Slot” (f=6), “Complex Space” (f=4) and “Educational Environment” 
(f=3) created by the researcher. 

 

Keywords: Class, Metaphor, Prospective Teachers 
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GİRİŞ 

Çağımızda öğrenme ortamları çeşitlilik göstermekle birlikte eğitim deyince akla gelen ilk ortam sınıf 
olmaktadır (Şahin ve Yıldırım, 2010). Öğrenme-öğretme sürecinin en somut gerçekleştiği ortam olan 

sınıflar öğrenci ve öğretmenler için büyük önem arz etmektedir. Sınıf, bir okulda bulunan öğrencilerin 

eğitim aldıkları oda şeklinde tanımlanmış olup, öğrencilerin potansiyellerinin farkına vardıkları, bunları 
geliştirme ve toplum için gerekli bilgi ve becerilere sahip olma amacıyla planlı ve programlı öğrenme 

yaşantıları gerçekleştirdikleri yerlerin başında gelmektedir (Ceyhan ve Ceyhan, 2009). Bu 

gerekçelerden ötürü sınıf, en önemli öğrenme ortamı olarak nitelendirilmektedir (Wilson, 1995). Bir 
öğretmen tarafından oluşturulan sınıf ortamının, öğrencilerin öğrenme yeteneklerini, kendilerini sınıfın 

bir parçası olarak görmelerini ve bu doğrultuda rahat hissetmelerini olumlu veya olumsuz yönde 

etkileyebileceği belirtilmiştir (Sheffler, 2009). Benzer şekilde, öğretmenin karakter yapısının, onun 

öğretim ve akademik davranışlarını ve bu doğrultuda sınıf ortamına etkilerinin olduğu belirtilmektedir 
(Özel, 2007). Öğretmenin karakter yapısı ile sınıf ortamının algılanması arasında önemli ilişkilerin 

olduğu belirtilmiştir (Kent ve Fisher, 1997). Öte yandan sınıf ortamına ilişkin algıların da tutum ve 

davranışlara etkisinin olduğu gözlenmiştir (Schreiner, 2010). Bu açıdan bakıldığında öğretmenin sınıf 
ortamını algılama biçiminin, bu ortamda yapacağı uygulama ve davranışlarını etkileyebileceği veya var 

olan durumu yansıtabileceği görülebilir. Öğretimin geliştirilmesi için, öğrenme ortamlarının 

değerlendirilmesi de önem arz eden bir konu haline gelmiştir. Bu sebeple öğretmen adaylarının sınıf 
ortamlarını algılama biçimlerinin belirlenmesinin öğretim programı geliştiricilerine ve öğretmenlere 

rehberlik edebileceği ifade edilmektedir (Hofstein vd., 2001). Bir kavrama yönelik algıların belirlenmesi 

amacıyla son yıllarda metaforlar sıklıkla kullanılmaktadır (Gök ve Erdoğan, 2010; Örücü, 2012; Saban, 

2009). Bireyin bir kavramı veya olguyu algıladığı şekliyle, benzetmeler kullanarak ifade etmesi metafor 
olarak tanımlanmaktadır (Aydın ve Eser-Ünaldı, 2010). Metaforların, kavramlara /olgulara yönelik 

bireysel algılamaları ortaya çıkarabilecek güçlü araştırma araçları olarak görüldüğü belirtilmektedir 

(Saban, 2009). 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Amaç 

Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının, sınıf kavramına ilişkin algılarının metaforlar 
aracılığıyla belirlenmesidir. Bu bağlamda “Fen bilgisi öğretmen adaylarının sınıf kavramına ilişkin 

algıları nelerdir?” problem cümlesine yanıt aranmıştır. 

Yöntem 
Fen bilgisi öğretmen adaylarının sınıf kavramına ilişkin mevcut algılarını herhangi bir müdahale 

yapmadan ortaya çıkarmayı amaçlayan bu araştırmada, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde olgubilim 

araştırma deseni kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2006)’in belirttiği gibi, nitel araştırma sosyal bir 
olguyu ilgili bireylerin bakış açılarından görebilmeye ve bu bakış açılarını oluşturan sosyal yapıyı ve 

süreçleri ortaya koymaya olanak vermektedir. Olgubilim deseninde, kişilerin günlük hayattaki öznel 

tecrübeleri ve yorumlamaları ele alınarak, niteliksel tanımlayıcı şekilde değerlendirilir (Erdoğan, 2012). 

Olgubilim desen, farkında olduğumuz fakat derinlemesine bir anlayışa sahip olmadığımız olguların 
araştırılması için uygun bir zemin oluşturur (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Metaforların nitel veri toplama 

aracı olarak kullanılabileceği ve metaforlar aracılığıyla zengin bulgular elde edilebileceği bilinmektedir 

(Patton, 2002; Yıldırım ve Şimşek, 2006). Metaforlar, sosyal olguları anlamada hem betimleme hem de 
karşılaştırma araçları olarak kullanılabilmektedir (Silman ve Şimşek, 2006). 

Katılımcılar 

Araştırmanın katılımcılarını, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinin, eğitim 
fakültesi fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören 66 (44 kadın, 15 erkek, 7 kayıp veri) 

öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın amacı doğrultusunda fen bilgisi öğretmen adaylarına “Sınıf ……………… gibidir/ 
benzer; çünkü………..” cümlesini içeren formlar verilerek, cümleleri tamamlamaları istenmiştir.  

Metaforların bir araştırma aracı olarak kullanıldığı çalışmalarda “gibi” ve “benzer” sözcükleri 

“metaforun konusu” ile “metaforun kaynağı” arasındaki bağı ortaya çıkarmak amacıyla, “çünkü” 
sözcüğü ise katılımcıların kendi metaforları için bir gerekçe sunmaları için kullanılmaktadır.  
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Verilerin Analizi 

Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu çerçevede öğretmen 
adayları tarafından ifade edilen metaforlar ve bu metaforları açıklarken kullandıkları gerekçeler dikkate 

alınarak, ortak özellikler belirlenmiş ve bunları temsil edebilecek temalar oluşturulmuştur. Öncelikle 

her bir katılımcının sunduğu metaforlar kodlanmış ve bir metafor listesi oluşturulmuştur. Ardından 
metaforların ortak özellikleri belirlenmiştir. Bu süreçte metafor listesinden yararlanılmıştır. Üretilen her 

bir metafor ile sınıf arasındaki ilişki ve gerekçeleri dikkate alınarak incelenmiştir. Bu incelemeler 

sonucunda üretilen her metafor sınıf kavramına ilişkin sahip olduğu özellik bakımından bir tema ile 
ilişkilendirilerek toplam 8 farklı kategori oluşturulmuştur. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için iki 

araştırmacı tarafından 8 kategori ile bu kategoriler altında toplanan metaforların söz konusu kavramsal 

kategoriyi temsil edip etmediği incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda iki araştırmacı arasındaki görüş 

birliği ve görüş ayrılığı sayıları tespit edilerek araştırmanın güvenirliği Miles ve Huberman’ın (1994) 
Güvenirlik= [Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş ayrılığı) x 100] formülü kullanılarak hesaplanmış ve 

%94 oranında bir uyumun sağlanmış olduğu ortaya çıkmıştır.  

Bulgular 
Fen bilgisi öğretmen adaylarının sınıf kavramına ilişkin sahip oldukları algıları ortaya koymak amacıyla 

yöneltilen açık uçlu sorulara verilen cevaplardan elde edilen bulgular bu kısımda sunulmuştur. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının “sınıf” kavramına ilişkin belirttikleri metaforlar Tablo 1’de verilmiştir. 
 

Tablo 1. Sınıf Kavramına İlişkin Üretilen Metaforlar  

Metafor Adı f Metafor Adı f 

Ev/ yuva 6 Kış 1 
Aile 4 Boş Arazi 1 

Çiçek bahçesi 4 Kapı 1 

Dünya 3 Arı Kovanı 1 

Ağaç 3 Anne Karnındaki Bebek 1 
Zihin 2 Uzay 1 

Kütüphane 2 Tarla 1 

Kitap 2 Bilye Torbası 1 
Ülke 2 Arkadaşlık 1 

Hayat 2 Toprak 1 

Fabrika 2 Oturma Odası 1 

Boş Kâğıt 1 Hücre Çekirdeği 1 
Yaş Dal 1 Parlayan Bir Yıldız 1 

Saat 1 Ufku Açık Okyanus 1 

Öğrenme Merkezi 1 İnternet Ağı (Wifi) 1 
Demirci Ocağı 1 Manav 1 

Koli 1 Evren 1 

Işık 1 Koleksiyon 1 
Araştırma Merkezi 1 Otobüs 1 

Huzur Evi 1 Özel Görelilikteki Boy Kısalması 1 

Boş Oda 1 Duygu 1 

Çiçek 1 Salon 1 
Labirent 1   

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere fen bilgisi öğretmen adayları “sınıf” kavramına yönelik toplam 45 farklı 
metafor üretmiştir. Tablo incelendiğinde en fazla ifade edilen metaforların “ev/yuva”, “aile”, “çiçek 

bahçesi”, “dünya” ve “ağaç” olduğu görülmektedir. 

“Sınıf” kavramına ilişkin fen bilgisi öğretmen adaylarının önerdikleri metaforlar ile bu metaforlara 

yönelik yapılan açıklamalar/ gerekçeler dikkate alınarak ortak özellikleri bakımından 8 kategoride/ 
temada toplanmıştır. Oluşturulan kategoriler Tablo 2’de sunulmaktadır. 

Tablo 2. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sınıf Kavramına İlişkin Önerdikleri Metaforlara Dayalı 

Oluşturulan Kategoriler /Temalar 
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Kategoriler/ Temalar Metaforlar f % 

1. Yaşam Alanı Aile, Ev, Oturma odası, Salon, Huzur evi, 
Hayat Hücre çekirdeği 

16 25 

Örnek Alıntı 

-Sınıf aile gibidir /aileye benzer. Çünkü sınıf içindeki arkadaşlar birbirlerinin her türlü eksiğini 

giderebiliyor ya da gidermek için yardımcı oluyor. Tıpkı ailede olduğu gibi. (Ö18) 
-Sınıf aile gibidir. Çünkü ailede vakit geçirdiğin kadar orada da geçirirsin ve çok güzel arkadaşlıklar 

edinirsin. (Ö25) 

-Sınıf yuva gibidir. Çünkü hocalarımız birer ebeveyn gibi hissettiriyorlar. Sınıfta bulunan arkadaşlar 
da gerçekten abla, ağabey ve kardeş gibiler. (Ö59) 

-Sınıf oturma odası gibidir. Çünkü içeri girdiğinde birçok insan vardır ve orayı kendine ait 

hissedersin. (Ö9) 

2. Farklılıkları Barındıran Yer Çiçek bahçesi, ülke, dünya, bahçe, koleksiyon, 
manav, internet ağı (wifi), bilye torbası, evren  

14 21,8 

Örnek Alıntı 

-Sınıf bir çiçek bahçesi gibidir. Çünkü her öğrenci ilgilenilmesi gereken bir çiçektir. Onlar ile ne kadar 
ilgilenir ne kadar çok emek harcarsak birbirinden güzel insanlar haline gelirler. Tıpkı bir çiçeğe ilgi 

ve alaka gösterip, bakım yaptığımızda daha güzel bir çiçek haline geldiği gibi. (Ö17) 

-Sınıf bir ülke gibidir. Çünkü hak ve sorumluluklara dikkat edilerek, sevgi ve dayanışma içinde her 

bireyin söz sahibi olduğu güzel bir yaşam alanıdır. (Ö44) 
-Sınıf evren gibidir. Herkes kendi alanında kendine düşen sorumlulukları üstlenir. (Ö24) 

-Sınıf koleksiyon gibidir. Çünkü herkes bir koleksiyonun parçasıymış gibi bambaşka yaşantılardan, 

bambaşka kültürlerden bazı ortak özelliklere göre toplanmıştır. Öğrenciler de birçok noktadan 
benzerlik gösterirler ama incelendiği zaman her birinin çok özel yanları vardır. (Ö60) 

-Sınıf manava benzer. Çünkü, manavda her türden meyve bulunur. Tıpkı sınıfta da çeşit çeşit 

öğrencilerin bulunması gibi. (Ö48) 

-Sınıf internet ağı gibidir. Çünkü ağa bağlandıktan sonra birbiriyle uyumlu uyumsuz, birbirini seven 
sevmeyen, tanıyan tanımayan her türden içerik mevcuttur. Sınıfta aynı şekilde çok farklı karakter ve 

yapıdaki insanlar bir arada bulunur. (Ö42) 

3. Eğitim Ortamı Öğrenme merkezi, araştırma merkezi 3 4,6 

Örnek Alıntı 
-Sınıf öğrenme merkezi gibidir. Çünkü gerek derslere ve bilime yönelik gerekse hayata yönelik pek 

çok şeyi sınıfta öğreniriz. (Ö6) 

-Sınıf araştırma merkezi gibidir. Çünkü gerekli öğretim materyalleri, öğretmen ve dayanışma içinde 
olacağımız arkadaşlarımız mevcuttur. (Ö21) 

4. Görünenden daha fazlası  Işık, uzay, kapı, parlayan yıldız, ufku açık 

okyanus, özel görelilikteki boy kısalması 
6 9,3 

Örnek Alıntı 
-Sınıf parlayan yıldızlar gibidir. Çünkü içerisinde keşfedilmemiş mücevherler bulunmaktadır. (Ö12) 

-Sınıf bir kapı gibidir. Çünkü uçsuz bucaksız bilgilerin olduğu çok farklı bir dünyaya açılır. (Ö4) 

-Sınıf ışığa benzer. Çünkü orda öğrendiğin bilgiler, duygular, arkadaşlıklar geleceğini aydınlatır. 
(Ö52) 

-Sınıf uzaya benzer. Çünkü her şey sonsuzdur bilgi gibi. (Ö29) 

-Sınıf özel görelilikteki uzunluk kısalması gibidir. Çünkü gözlemciye göre kısacıktır ama öğrenci için 

çok uzundur. (Ö19) 

5. İşleyen Yer  Saat, fabrika, demirci ocağı, zihin, arı kovanı 7 10,9 

Örnek Alıntı 

-Sınıf hayallerle dolu bir zihne benzer. Çünkü birçok öğrenciyi ve hayallerini içerisinde barındırır. 

(Ö33) 
-Sınıf bir fabrika gibidir. Çünkü fabrikaya giren maddeler işlenmemiş şekil verilmemiştir. Fabrikada 

şekillenir, düzeltilir, son hali verilir ve kullanılabilir hale gelir. Öğrenciler de aynı şekilde sınıfa gelir 

öğrenir, bilgileri şekillenir ve başkalarına da yararlı olabilecek seviyeye gelir. (Ö37) 
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-Sınıf bir demirci ocağı gibidir. Burada öğretmen kılıç yapan bir usta, öğrenciler ise kılıçtır. Çünkü 

usta yani öğretmen ne kadar iyi olursa, kılıç yani öğrenci de o kadar iyi olur. (Ö51) 
-Sınıf arı kovanı gibidir. Çünkü biz öğrenciler işçi arılar gibi durmadan çalışıp, kendimiz için bilgi 

edinmeliyiz. Aynı arıların çiçeklerden kendileri için polen toplamaları gibi. Çünkü bilgi de besin gibi 

hayati bir şeydir. (Ö40) 

6. Karmaşık Mekân  Otobüs, duygu, labirent 4 6,2 

Örnek Alıntı 

-Sınıf duygu gibidir. Çünkü her anda ve durumda değişme özelliği var. Zor zamanları da var güzel ve 

kolay zamanı da. Her şeyi olduğu gibi yaşatır. (Ö55) 
-Sınıf labirent gibidir. Çünkü karmaşık bir yapıya sahiptir. Zihni yorar ve çalıştırır. (Ö28) 

7. Bilgi Yuvası  Kitap, kütüphane, yaş dal, çiçek 6 9,3 

Örnek Alıntı 

-Sınıf çiçek gibidir. Hem kendi besinini yapar. Yani bireyleri yetiştirmek için kendi emek harcar. 
Hem de mis kokar içindeki hocalardan, öğrencilerden ve verilen bilgilerden dolayı. (Ö12) 

-Sınıf yaş bir dal gibidir. Çünkü içinde daha kalıplaşmamış akıllar vardır ve istediğimiz şekilde onları 

geliştirebiliriz. (Ö2) 
-Sınıf kütüphane gibidir. Çünkü sürekli bir şeyler öğrenme içerisindeyiz. Kütüphanedeki kitaplar gibi 

bilgiyi paylaşan öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız var. (Ö36) 

-Sınıf kitap gibidir. Çünkü bilmediğimiz şeyleri öğrendiğimiz, merak ettiğimiz ve sürekli 

çabaladığımız yerdir. (Ö45) 

8. Hasat Zamanı  Tarla, ağaç, boş arazi, anne karnındaki bebek, 

toprak, boş kâğıt 
8 12,5 

Örnek Alıntı 

-Sınıf toprak gibidir. Çünkü tıpkı toprağın üzerinde yetişen bitkiler gibi sınıfta da öğrenciler 
yetiştirilir. (Ö11) 

-Sınıf anne karnındaki bebek gibidir. Çünkü her geçen gün gelişir, olgunlaşır. Sınıfta da öğrenciler 

her geçen gün olgunlaşır, büyür ve yeni şeyler öğrenir. (Ö13) 
-Sınıf tarlaya benzer. Çünkü tarlaya ektiğimiz kadar ürün elde ederiz. Sınıfta da ne kadar öğrenirsek 

karşılığını o kadar alabiliriz. (Ö57) 

-Sınıf ağaca benzer. Çünkü ne kadar iyi sularsanız ve beslerseniz o kadar iyi meyve verir. (Ö1) 

-Sınıf boş bir arazi gibidir. Çünkü boş araziye bakmak da verimli ürünler almak da ya da çürütüp 
kurutmak da biz öğretmenlerin elindedir. Öğretmen o boş araziye ne ekerse onu biçer. (Ö17) 

 

Tablo 2 incelendiğinde, fen bilgisi öğretmen adaylarının çoğunluğunun “sınıf” kavramına yönelik 
algılarının “yaşam alanı” (%25) ve “farklılıkları barındıran yer” (%21,8) şeklinde olduğu görülmüştür. 

Öğretmen adaylarının %12,5’i “sınıf” kavramını “hasat zamanı” olarak nitelendirirken; %10,9’u 

“işleyen yer” ve %9,3’ü “bilgi yuvası” ve %9,3’ü “görünenden daha fazlası” şeklinde betimlemiştir. 

Benzer şekilde katılımcı öğretmen adaylarından “sınıf” kavramını “karmaşık mekân” (%6,2) ve “eğitim 
ortamı” (%4,6) olarak nitelendirenlerin düşük seviyede olduğu görülmektedir. 

SONUÇ 

Soyut ve karmaşık olan kavram veya olguları, daha somut ya da tecrübe edilmiş olgularla karşılaştırarak, 
bilinmeyen kavram veya olgulara yönelik anlayış geliştirmeye fırsat sağlayan metaforlar, bu özelliği ile 

bir kavramı açıklamada ve anlamada kullanılabilecek güçlü bir zihinsel araçtır (Ocak ve Gündüz, 2006; 

Saban, 2009). Bu çalışmada metaforlar, fen bilgisi öğretmen adaylarının sınıf kavramına ilişkin sahip 
oldukları algıları ortaya çıkarmak amacıyla kullanılmıştır. Çalışma kapsamında sınıf kavramına ilişkin 

45 farklı metafor elde edilmiş ve böylelikle fen bilgisi öğretmen adaylarının sınıf ortamını nasıl 

algıladıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Metafor, bahsedilen kavramın kendisi değil, sadece bir 

simgesidir. Bu nedenle kavram ile metafor birebir örtüşmemektedir. Metaforun anlam kazanması, 
sunulan gerekçeler /açıklamalar sayesinde olmakta ve sınıf kavramının nasıl algılandığını bize 

resmetmektedir. Araştırma kapsamında elde edilen metaforların 8 kategori /tema altında toplandığı 

görülmektedir. Elde edilen bulgular sınıf kavramını bir bütün olarak açıklayabilmek için çok sayıda 
metafora ihtiyaç duyulduğunun göstergesidir. Öğretmen adayları sınıf ortamını “Yaşam Alanı”, 

“Farklılıkları Barındıran Yer”, “Hasat Zamanı”, “İşleyen Yer”, “Görünenden Daha Fazlası”, “Bilgi 
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Yuvası”, “Karmaşık Mekân” ve “Eğitim Ortamı” gibi çeşitli perspektiflerden algıladığını 

göstermektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular sınıf kavramına ilişkin 45 farklı metafor arasında 
çoğunlukla “ev/ yuva”, “aile”, “çiçek bahçesi”, “dünya” ve “ağaç” metaforlarının ifade edildiğini 

göstermektedir. Öğretmen adaylarının sınıf kavramına ilişkin pozitif algılamaları (yaşam alanı, işleyen 

yer, görünenden daha fazlası) negatif algılamalarına (karmaşık mekân) göre daha baskın olduğu ifade 
edilebilir. Öğretmenlerin öğrencilerin kendilerini güvende hissedecekleri bir sınıf ortamı 

oluşturmalarının, onların istek ve ihtiyaçlarını doğru şekilde belirlemelerinin ve bu doğrultuda öğretim 

etkinliklerinin de buna uygun düzenlemelerinin, öğrencilerin öğrenme güdülerini artıracağı belirtilmiştir 
Finn ve Rock, 1997: akt. Yaman vd. 2010). Bu araştırma kapsamında elde edilen bulgular, fen bilgisi 

öğretmen adaylarının “sınıf” kavramını ve bu doğrultuda sınıf ortamı, bu ortamdaki öğrenci ve öğretmen 

ilişkilerini algılamalarına yönelik bir çerçeve ortaya koymaktadır. Öğretim programları ve buna ait 

bileşenlerin uygulayıcısı olan öğretmenlerin, öğrenme ortamlarını ve bu ortamda öğrenci-öğretmen 
rollerini nasıl algıladıkları, eğitim alanında yapılan yeniliklerin gerçekçi bir şekilde hayata 

geçirilmesinde önemli bir yer tutmaktadır. 
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FEN EĞİTİMİNDE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 

 

İCLAL ALKAN 
İnönü Üniversitesi 

 

NEVZAT BAYRİ 
İnönü Üniversitesi 

 

ÖZET 
Fen, mantıksal düşünmeyi, problem çözmeyi ve sorgulama yapmayı temeline alan bir araştırma yolu 

olmakla birlikte; dünyayı tanımlamaya ve açıklamaya çalışan bir bilimdir. Fen eğitiminin hedefleri 

arasında, öğrencilerin doğal dünyayı anlamalarını sağlamak ve bunun düşünsel zenginliği ile birlikte 

heyecanını yaşamalarına fırsat tanımak vardır (MEB, 2005). Bu bağlamda, okul ortamı Fen Bilimleri 
dersi için sınırlı sayılabilecek bir öğrenme ortamı olarak düşünülmektedir. Okul dışı mekanlarda ise fen 

eğitimi için birçok fırsat bulunmaktadır. Bu araştırmada, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının fen eğitimi 

kapsamında önerdikleri okul dışı öğrenme ortamlarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın 
katılımcılarını 73 (48 kadın, 25 erkek) Fen Bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada 

betimsel tarama modeli ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Öğretmen adaylarına 

“Fen eğitiminde okul dışı öğrenme ortamları neler olabilir?” sorusu yöneltilerek cevaplandırmaları 
istenmiştir. Ayrıca rastgele seçilen 14 öğretmen adayıyla yarı yapılandırılmış görüşme 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının görüşleri frekanslar ve yüzde değerleri ile 

rapor edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının fen eğitimi için belirttikleri okul dışı 

öğrenme ortamları sırasıyla en fazla; “ormanlık alanlar” (%11,8), “hayvanat bahçeleri/ hayvan 
barınakları” (%10,4), “bilim-teknoloji merkezleri/ müzeleri” (%9,6), “evler/ mutfaklar” (%7,4), 

“santraller (Nükleer, hidroelektrik, termik, elektrik)” (%7,4), “çevre, tarla, bahçeler” (%7,4), “dev 

akvaryumlar” (%6,6), “uzay istasyonları (simülatör)/ gözlemevleri” (%5,9), “milli parklar/ tabiat 
parkları” (%5,2), “bilimsel okul gezileri/ doğa gezileri” (%5,2), “su kaynakları (baraj, göl, akarsu)” 

(%4,4), “doğa kampları” (%3,7), “sanayi bölgeleri” (%3), “inşaat alanları” (%2,2), “bilim fuarları” 

(%2,2), “fabrikalar” (%2,2), “seralar” (%2,2), “bilim kafeleri/ kulübeleri” (%1,5) ve “kütüphaneler” 
(%1,5) olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, Okul Dışı Öğrenme Ortamları, Öğretmen Adayları 

 

OUTDOOR LEARNING ENVIRONMENTS IN SCIENCE EDUCATION 

 

ABSTRACT 

Although science is a way of research based on logical thinking, problem solving and questioning; it is 
a science that tries to define and explain the world. The objectives of science education are to enable 

students to understand the natural world and to give them the opportunity to experience the excitement 

with their intellectual richness (MEB, 2005). In this context, the school environment is considered as a 

limited learning environment for the Science course. Outside the school, there are many opportunities 
for science education. In this study, it is aimed to determine out-of-school learning environments 

proposed by science teacher candidates within the scope of science education. 73 (48 female, 25 male) 

science teacher candidates were the participants of the study. The descriptive survey model and semi-
structured interview technique were used. The teacher candidates were asked to answer the question 

”What are the learning environments outside the school in science education?. In addition, semi-

structured interviews were conducted with 14 randomly selected teacher candidates. The opinions of 
prospective teachers participating in the study were reported with frequencies and percentages. 

According to the findings, pre-school learning environments stated by teacher candidates for science 

education were the most common; “forest areas” (11,8%), “zoos/ animal shelters” (10,4%), “science-

technology centers / museums” (9,6%), “houses / kitchens” (7,4%), “Power plants (nuclear, 
hydroelectric, thermal, electricity)” (7,4%), “environment, fields, gardens” (7,4%), “giant aquariums” 

(6,6%), “space stations (simulators)/ observatories” (5,9%), “national parks/ nature parks” (5,2%), 

“scientific school trips/ nature trips” (5,2%), “water resources (dam, lake, stream)” (4,4%), “nature 
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camps” (3,7%), “industrial zones” (3%), “construction areas” (2,2%), “science fairs” (2,2%), “factories” 

(2,2%), “greenhouses” (2,2%), “science cafes/ huts” (1,5%) and “libraries” (1,5%).  
Keywords: Science Education, Outdoor Learning Environments, Prospective Teachers 

GİRİŞ 

Öğrenme ve öğretme süreçlerine yönelik yeni yaklaşımlar, bireylerin kendi öğrenme süreçlerinde 
sorumluluk alabildikleri, eleştirel düşünebildikleri, araştırabilen ve problemlere yaklaşımlarında 

bilimsel metodu kullanabilen bireyler olarak yetiştirilmesi ve gerektiğinde aldığı kararlar doğrultusunda 

bağımsız hareket edebilmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Bu amaç çerçevesinde okullarda geçirilen 
formal öğrenme yaşantısı ile birlikte okul dışı öğrenme ortamlarında sağlanan informal deneyimlerin 

birlikte yürütülmesinin önemli katkılar sağlayacağı belirtilmektedir (Bozdoğan, 2016; Tatar ve 

Bağrıyanık, 2012). Genel olarak öğrenme kavramının, dış koşullarını ifade eden öğrenme ortamı, 

özellikle öğretim materyallerinin ve görevlerinin yapılandırıldığı böylece istenen öğretim sürecinin 
gerçekleştirildiği alanlar olarak tanımlanmaktadır (Taşçı ve Soran 2008). Bilim ve teknolojide yaşanan 

gelişmeler önceleri okul ve sınıf içi olarak düşünülen öğrenme ortamlarını, okul dışı öğrenme 

ortamlarını da dahil ederek genişletmiştir. Bununla birlikte formal ve informal öğrenme ortamları 
sınıflanmaya çalışılmıştır. Hofstein ve Rosenfeld (1996) tanımlanmasını zor gördüğü informal fen 

öğrenme ortamlarının alan olarak müzeler, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, bilim merkezleri, doğa 

alanları gibi birçok çevrenin sayılabileceğini belirtmektedir. Bunun yanında Eschenhagen, Katmann ve 
Rodi (2008) okul bahçelerinden, tarım alanlarından, doğa koruma (milli park) alanları gibi okul 

yakınındaki tüm doğa alanlarının okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılabileceğini belirtmektedir. 

Sturm ve Bogner (2010) müze, botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri, park, bahçe tarzında çeşitli doğa 

alanlarını okul dışı fen öğrenme kapsamında alan gezileri olarak nitelemektedir. Yapılan çoğu araştırma; 
okul dışı öğrenme ortamlarının öğrencilerin fen becerilerinin gelişmesinde, çeşitli bilimsel konuları 

keşfederek öğrenmesinde, akademik başarılarının ve fen bilimlerine karşı tutumlarının artmasında ve 

bilimsel meraklarının canlanmasında etkili olduğu ve öğrenmeyi kolaylaştırdığı, birinci elden deneyim 
kazanılmasına fırsat verdiği, gerçek yaşam ile okulda öğrendikleri arasında ilişki kurma, gözlem yapma, 

veri toplama ve sonuca ulaşarak yorum yapma becerilerinin gelişmesine katkı sağladığını 

göstermektedir (Balkan-Kıyıcı ve Atabek-Yiğit, 2010; Bozdoğan, 2007; Griffin, 2004; Guisasola, 

Morentin ve Zuza, 2005). Bu katkılarına ilaveten, okul dışı öğrenme ortamları formal eğitimi 
desteklemesi (Gerber, Marek ve Cavallo, 2001), programın hedeflerini kazandırması (Ramey-Gassert, 

1997; Yavuz ve Balkan-Kıyıcı, 2012) ve çevre bilinci oluşturması (Berberoğlu ve Uygun, 2013; Güler, 

2009) yönünden de literatürde önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda, öğrencinin bilimsel süreç 
becerilerini kullanıp bilgiyi yapılandırmasına, fen bilimleri dersi kapsamında yer alan ünitelerdeki 

kavramları somutlaştırmaya, ilk elden kaynak sağlamaya en uygun öğrenme ortamları da okul dışı 

öğrenme ortamlarıdır. 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Amaç 

Bu çalışmada, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının fen eğitimi kapsamında önerdikleri okul dışı öğrenme 

ortamlarını belirlemek amaçlanmıştır. 

 

Yöntem 

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Karasar (2006), genel tarama modellerini; çok sayıda 
elemandan oluşan bir evrende, evren hakkındaki genel yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da 

ondan alınacak bir grup örnek (ya da örneklem) üzerinde yapılan tarama düzenlemeleri olarak 

tanımlamaktadır. 

 

Çalışma Grubu 

Araştırma kapsamında, 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında İnönü Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan 73 (48 kadın, 25 erkek) Fen 
Bilgisi öğretmen adayından veri toplanmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılmak üzere öğretmen adaylarına yönelik bir form 
hazırlanmıştır. Formda öğretmen adaylarına, “Fen eğitiminde okul dışı öğrenme ortamları neler 
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olabilir?” sorusu yöneltilerek cevaplandırmaları istenmiştir. Ayrıca çalışma grubundan rastgele seçilen 

14 öğretmen adayıyla yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarına araştırma 
sorusu tekrar yöneltilip, gerekçesi ile birlikte açıklamaları istenmiştir. 

Verilerin Analizi 

Toplanan verilerin analizinde nitel veri analizi tekniklerinden betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. 
Betimsel analiz yapılırken elde edilen verilerin frekans ve yüzde değerleri tablolaştırılmış, ayrıca 

öğrenme ortamları fen bilimlerinin alt dalları olan fizik, kimya, biyoloji ile fen bilimleri kategorileri 

altında özetlenip yorumlanmıştır. 

Bulgular 

Araştırmadan elde edilen veriler analiz edilip, frekans ve yüzde değerleri Tablo 1’de özetlenmiştir. 

 

Tablo 1. Öğretmen adaylarının fen eğitimine yönelik okul dışı öğrenme ortamı önerileri  

Kod Frekans (f) Yüzde (%) 

- ormanlık alanlar 16 11,8 

- hayvanat bahçeleri/ hayvan barınakları 14 10,4 
- bilim-teknoloji merkezleri/ müzeleri 13 9,6 

- evler/ mutfaklar 10 7,4 

- santraller (Nükleer, hidroelektrik, termik, elektrik) 10 7,4 
- çevre, tarla, bahçeler 10 7,4 

- dev akvaryumlar 9 6,6 

- uzay istasyonları (simülatör)/ gözlemevleri 8 5,9 

- milli parklar/ tabiat parkları 7 5,2 
- bilimsel okul gezileri/ doğa gezileri 7 5,2 

- su kaynakları (baraj, göl, akarsu) 6 4,4 

- doğa kampları 5 3,7 
- sanayi bölgeleri 4 3 

- inşaat alanları 3 2,2 

- bilim fuarları 3 2,2 
- fabrikalar 3 2,2 

- seralar 3 2,2 

- bilim kafeleri/ kulübeleri 2 1,5 

- kütüphaneler 2 1,5 

TOPLAM 135 100 

 

Tablo 1 incelendiğinde, öğretmen adaylarının %11,8’i fen eğitimine yönelik okul dışı öğrenme ortamı 

olarak “ormanlık alanları”, %10,4’ü “hayvanat bahçeleri/ hayvan barınaklarını”, %9,6’sı ise “bilim-
teknoloji merkezleri/ müzelerini” önerdikleri görülmüştür. Bu önerileri takiben %7,4 oran ile “evler/ 

mutfaklar”, “santraller (Nükleer, hidroelektrik, termik, elektrik)” ve “çevre, tarla, bahçeler” fen eğitimi 

için uygun öğrenme ortamı olarak önerilmiştir. Yapılan görüşmelerde, bu önerilerin sunulmasının 
gerekçesi olarak “Yaparak-yaşayarak ve doğal ortamında gözlemleyerek, soyut olan fen bilimleri 

konularının etkili ve kalıcı öğrenilmesini sağlayacağı” düşüncesinin hakim olduğu gözlenmiştir. Ayrıca 

öğretmen adayları “Okul dışı öğrenme ortamlarının fen ve doğa olaylarına karşı merak uyandırdığını, 
böylelikle derse ilişkin tutumun artabileceğini ve öğrencilere duyuşsal katkı sağlayacağı” görüşünü 

savunmuşlardır. Öğretmen adaylarının %6,6’sı “dev akvaryumları”, %5,9’u “uzay istasyonları 

(simülatör)/ gözlemevlerini”, %5,2’si “milli parklar/ tabiat parkları” ile “bilimsel okul gezileri/ doğa 

gezilerini” okul dışı öğrenme ortamı olarak önermişlerdir. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde bu 
önerilere gerekçe olarak “Gelişen teknoloji ile birlikte fen ve teknoloji bağlantısını yerinde inceleme 

fırsatı sağlaması açısından ve öğrencilerde işbirlikli çalışma becerisi ile sorumluluk alma bilincini 

geliştirmesi yönünden” okul dışı öğrenme ortamlarının önemli olduğunu ileri sürmüşlerdir.  

SONUÇ 

Bu araştırmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının fen eğitimine yönelik önerdikleri okul dışı öğrenme 

ortamlarını belirlemek amaçlanmıştır. Öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin 

görüşleri incelendiğinde fen bilimleri, biyoloji, fizik ve kimya dallarında önerdikleri öğrenme ortamları 
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sayesinde, öğrencilerin edindiği bilgilerin kalıcı hale gelmesinin mümkün olabileceği savunulmuştur. 

Bu ortamlar sayesinde öğrencilerin gözlem yapabilmelerine fırsat sunulmuştur. Bu bulguya paralel 
olarak Balkan-Kıyıcı ile Atabek-Yiğit (2010) de okul dışı öğrenme ortamlarının gözlem yapmaya olanak 

sağladığını ileri sürmüşlerdir. Okul dışı öğrenme ortamları ile soyut olan fen bilimleri konularının birebir 

etkileşim sayesinde somutlaştırılarak anlamlandırıldığı gözlenen sonuçlar arasındadır. Formal eğitimle 
gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinin okul dışı öğrenme ortamlarıyla desteklenmesi ile mevcut 

öğrenmelerin pekiştirilmesi, öğrencilerin duyuşsal özellikleri ile bilimsel süreç becerilerinin olumlu 

yönde gelişeceği belirtilmiştir (Randler, Baumgartner, Eisele ve Kienzle, 2007). Bir amaç doğrultusunda 
planlanan ve tekrarlanan gezilerini hem sınıf içi eğitimi hem de öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin 

gelişimini desteklediği vurgulanmaktadır (Bozdoğan, 2007). Fen bilimleri programı ile okul dışı 

öğrenme ortamlarında yapılacak etkinlikler ilişkilendirilerek, öğrencilerin konuları daha iyi anlamaları, 

kavramları somutlaştırarak öğrenmeleri ve çeşitli kazanımlar edinmeleri sağlanabilir. Öğrencilerin 
araştırabilen, sorgulayabilen, bir sonuca ulaşabilen bireyler olarak yetişmesinde okul dışı öğrenme 

ortamlarının önemi oldukça fazladır (Erten ve Taşçı, 2016). 
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FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN 

BİLGİSİ VE ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 

RAMAZAN GÜNDÜZ   

  

AYŞE BİRHANLI
 

İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, 
Öğretim Üyesi 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Eğitimi programında eğitim gören 
öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven düzeylerini çeşitli değişkenler 

açısından incelemektir. Araştırmada 2012-2013 bahar yarıyılında İnönü Üniversitesinde  eğitim gören 

Fen Bilgisi Eğitimi öğrencilerinin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmaya 278 öğrenci 
katılmıştır. Bu araştırmada veri toplamak için Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Ölçeği 

(TPABÖGÖ) kullanılmıştır. Katılımcıların veri toplama aracından aldıkları puanların öğrenim türü ve 

cinsiyet değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesinde bağımsız gruplar için t 

testi kullanılmıştır. Sınıf düzeyi açısından yapılan analizlerde ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin bulgular incelendiğinde Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeyleri, tüm boyutlarda anlamlı bir farklılık 

göstermediğine, öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüven düzeylerinin 
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB), Teknolojik Pedagojik Bilgisi (TPB) ve Teknolojik Alan 

Bilgisi (TAB) boyutlarında anlamlı farklılık göstermediğine ve elde edilen bulgular incelendiğinde 

öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Özgüven Düzeylerinin, Teknolojik Bilgisi (TB) ve 
Teknolojik Pedagojik Özgüven Ölçeği (TPABÖ) düzeylerinde anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Özgüven, Fen Bilgisi Öğretmen Adayı 

 

TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE INVESTIGATION OF SELF-

RELIANCE LEVELS OF PRE-SERVICE SCIENCE AND TECNOLOGI TEACHERS 

 

ABSTRACT  

The main purpose of this research is to examine the technological pedagogical content  knowledge  self-
reliance levels of the pre-service teachers studying at the Science and Technology  Teaching  

Department, in terms of some variables. In this research it was aimed to reach the entire pre-service 

science teacher studying population at the İnönü University, Faculty of Education 2012-2013 spring  

mid term. 278 students participated in the study. In this study, Technological Pedagogical Content 
Knowledge Self Confidence Scale (TPABÖGÖ) was used to collect data. The t-test was used for 

independent groups to determine whether the points obtained from the data collection tool differ 

according to the type of learning and gender variables. In the analysis of grade level variable one way 
analysis of variance (ANOVA) was used. Results from the analysis showed that Technological 

Pedagogical Field Knowledge Self-reliance Levelsof  pre-service Science and Technology Teacher 

doesn’t vary in all dimensions. Technological Pedagogical content Knowledge Self-reliance Level 

doesn’t vary Technological Pedagogical Field Knowledge (TPFK), Technological Pedagogical 
Knowledge (TPK) and Technological Field Knowledge (TFK) meaningfully and when the datas 

examined candidate teachers. Technological Pedagogical Field Knowledge Self-reliance Level doesn’t 

show difference in Technology Knowledge (TK) and in Technological Pedagogical Field Knowledge 
Self-reliance Scale (TPSS) meaningfully. 
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GİRİŞ 

Günümüz bilgi çağının ortaya çıkmasında teknoloji ana unsurlardan birisidir ve artık hayatımızın 

ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Teknolojinin girdiği her alanda insanoğluna sağladığı kolaylıklar 
onun eğitim alanında da azami derecede kullanılmasına sebep olmuştur.Teknolojik gelişmelerle birlikte 

teknolojik araçların sıkça kullanılmaya başlaması ve eğitime dahil olmasıyla içerik ve pedagoji 

bileşenlerinin içinde teknolojinin de yer alması gerektiği düşüncesinden yola çıkarak Teknolojik 
Pedagojik Alan Bilgisi üretilmiştir (Koehler ve Mishra, 2005; Koehler ve Mishra, 2009; Mishra ve 

Koehler, 2006; Schmidt vd., 2009). 

Öğretmenlerin meslek yaşamında başarılı olabilmeleri için kendilerini alan, pedagoji ve teknoloji 
bilgileri açısından çok iyi geliştirmelidirler. Öğretmenlerin kendi alanlarındaki gelişmeleri takip etmek, 

çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini öğretim sürecine katmak ve çağa ayak uydurabilmek için bilgi 

ve iletişim teknolojilerini iyi derecede kullanabilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle iyi bir teknoloji 

bilgisine sahip olmak öğretmenlerin mesleki bilgilerini ilerletmede büyük öneme sahip olmaktadır.  
Teknoloji çağı olarak ifade edilen çağımızda, Fen Bilgisi öğretmenlerinden teknoloji okuryazarı 

olmaları ve teknoloji okuryazarı bireyler yetiştirmeleri umulmaktadır. Ancak, öğretmenlerin bunu 

gerçekleştirmeleri için kendilerinin iyi bir teknoloji okuryazarı olması ve sahip oldukları teknolojik 
bilgileri, alan ve pedagojik bilgileri ile birleştirerek, sınıf içi uygulamalarda etkili ve verimli bir şekilde 

kullanmaları gerektiği söylenmektedir (Angeli ve Valanides, 2009; Koehler ve Mishra, 2008; Mishra ve 

Koehler, 2006; Niess, 2007). 

Çağımızda birçok alanda bilimsel ve teknolojik yenilikleri izlemek ve bunlara ayak uydurmak zorunlu 
bir gerekliliktir. Eğitimciler için en önemlilerinden birisi hiç şüphesiz eğitim-öğretim alanlarındaki 

yenilikleri takip etmektir. Bundan dolayı bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikleri takip ederek ve 

bu yenilikleri eğitim-öğretim ortamına entegre etmek, kaliteli ve nitelikli bir eğitim anlayışına uygun 
olarak bu ortamlarda kullanmak ve yaygınlaştırmak gerekmektedir (Timur ve Taşar,2011). 

Bu durum dikkate alındığında öğretmen adaylarının teknolojiyi kullanabilme; teknolojiyi meslek 

bilgisine ve alan bilgisine entegre ederek sınıf ortamında uygulayabilme düzeylerini belirleyerek 
öğretmenlik mesleğine ne derece hazır olduklarını belirleme gereksinimi bu araştırmanın problemini 

oluşturmaktadır. 

Bu araştırmada şu sorulara yanıtlar aranmıştır.  

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının; 
1- Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) özgüvenleri ne düzeydedir? 

2- Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) özgüven düzeyleri öğretim türü değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 
3- Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) özgüven düzeyleri sınıf değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 

4- Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) özgüven düzeyleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 
farklılık göstermekte midir? 

Araştırmanın önemi öğretmenlerin meslek yaşamında başarılı olabilmeleri için kendilerini alan, 

pedagoji ve teknoloji bilgileri açısından geliştirmelidirler. Öğretmenlerin kendi alanlarındaki 

gelişmeleri takip etmek, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini öğretim sürecine katmak ve çağa ayak 
uydurabilmek için bilgi ve iletişim teknolojilerini iyi derecede kullanabilmeleri gerekmektedir. Bu 

nedenle iyi bir teknoloji bilgisine sahip olmak, öğretmenlerin mesleki bilgilerini ilerletmede büyük 

öneme sahiptir.   
Bu araştırmadan elde edilecek sonuçların, Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarında öğrenim gören 

öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin geliştirilmesine, eğitim fakültesinde fen 

öğretimi ile ilgili verilerin derslerin ve ders içeriklerinin şekillenmesine katkı sağlayabileceği 

umulmaktadır. Fen Bilgisi öğretmeni adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven 
düzeylerinin belirlenmesi ve bu düzeylerin çeşitli değişkenlerle değerlendirilmesiyle elde edilecek 
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sonuçların ise fen eğitimi alanında ileride yapılacak çalışmalara ve alana katkı sağlayacağına 

inanılmaktadır. 
Bu araştırmanın temel amacı; Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim 

gören öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven düzeylerini belirlemektir. 

Ayrıca araştırmada Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarının özgüven 

düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amaçlanmıştır. 
 

YÖNTEM 

 
Bu araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Tarama yöntemi kullanılan bu araştırma betimsel bir 

nitelik taşımaktadır. Betimsel yöntem, bir örneklem üzerinde ya da ulaşılabilen durumlarda, evrenin 

tamamından gözlem yapılarak elde edilen verileri kullanarak, araştırmaya katılan bireylerin ya da 
objelerin özelliklerini betimlemeyi amaçlayan süreçtir (Büyüköztürk ve diğ., 2010). 

Bu araştırmada veri toplamak için kullanılan Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Ölçeğinin 

orijinal formu Graham ve diğerleri, (2009) tarafından geliştirilmiş, Türkçeye uyarlanması ise Timur ve 

Taşar (2011) tarafından yapılmıştır. Ölçek “(1) hiç güvenmiyorum”, “(2) az güveniyorum”, “(3) orta 
derecede güveniyorum”, “(4) çokça güveniyorum”, “(5) tamamen güveniyorum” ve 16., 17., 18., 19., 

20. maddeler için “(0) bu türden teknolojileri bilmiyorum” şeklinde numaralandırılarak 

değerlendirilmiştir.  
Doğrulayıcı Faktör analizi sonucunda ölçeğin 31 maddeden oluşan 4 faktörlü bir yapıya sahip olduğu 

görülmektedir. 8 maddeden oluşan (1-8 madde) birinci boyut “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi”, 7 

maddeden oluşan (9-15 madde) ikinci boyut “Teknolojik Pedagojik Bilgi”, 5 maddeden oluşan (16-20 

madde) üçüncü boyut “Teknolojik Alan Bilgisi” ve 11 maddeden oluşan (21-31 madde) dördüncü boyut 
“Teknolojik Bilgi” olarak adlandırılmıştır. “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Ölçeği” nden 

elde edilebilecek en düşük puan 26, en yüksek puan 155’dir. Ölçeğin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi 

boyutundan en düşük 8 puan, en yüksek 40 puan; Teknolojik Pedagojik Bilgi boyutundan en düşük 7 
puan, en yüksek 35 puan; Teknolojik Alan Bilgisi boyutundan en düşük 0 puan, en yüksek 25 puan; 

Teknolojik Bilgi boyutundan en düşük 11 puan; en yüksek 55 puan elde edilebilecektir. “Teknolojik 

Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Ölçeği” nin geçerliği geri orijinale çeviri yöntemi kullanılarak 
sağlanmıştır.  

Genel ölçeğe ait Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.92, faktörlere ait güvenirlik katsayıları sırasıyla 

0.89, 0.87, 0.89 ve 0.86 olarak bulunmuştur (Timur ve Taşar, 2011). Graham ve diğ., (2009), tarafından 

geliştirilen özgün ölçeğin faktörlerine ilişkin Cronbach alfa değerleri sırasıyla 0.95, 0.91, 0.97 ve 0.92 
olarak bulunmuştur. Bu araştırmadan elde edilen cronbach alfa değerleri ise 0,89’dır. Elde edilen 

bulgulardan ölçeğin Türkçe formuyla geçerli ve güvenilir sonuçlar elde edilebileceği görülmektedir. 

Anket yoluyla elde edilen veriler, SPSS for Windows 21.0 paket programında analiz edilmek için 
bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Verilerin analizinde öncelikle ortalama ve standart sapma gibi betimsel 

istatistikler hesaplanmıştır. Katılımcıların veri toplama aracından aldıkları puanların öğrenim türü ve 

cinsiyet değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesinde bağımsız örneklemler 
için t-testi kullanılmıştır. Sınıf düzeyi açısından yapılan analizlerde ise tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) kullanılmıştır. 

Araştırmada uygulanan Likert tipi ölçek, beşli derecelendirme şeklinde hazırlanmıştır. Beşli 

derecelendirme ölçeği, eşit ortalamalar esas alınarak aşağıdaki şekilde puanlandırılmıştır.  
 

Hiç Güvenmiyorum:                 1,00 - 1,80 

Az Güveniyorum:                     1,81 - 2,60 
Orta Derecede Güveniyorum :  2,61 - 3,40 

Çokça Güveniyorum:                3,41 - 4,20 

Tamamen Güveniyorum:          4,21 - 5,00 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

 
Araştırma kapsamında elde edilen bulgular aşağıda ayrı başlıklar halinde değerlendirilmiştir.  

 

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

 
Aşağıdaki tabloda öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi Özgüven ölçeğinden aldıkları 

puanlara ilişkin betimsel istatistik sonuçları yer almaktadır. Tabloda öğretmen adaylarının teknolojik 

pedagojik alan bilgisi Özgüven ölçeğinde yer alan boyutlarda aldıkları en yüksek ve en düşük puanlar, 
ortalama ile standart sapma değerleri yer almaktadır. 

 

Tablo 1. Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Ölçeğinden Aldıkları 
Puanlara İlişkin Betimsel İstatistik Sonuçları  

Boyutlar 
En 

Düşük 

En  

Yüksek 
x̄  S 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi  15.00 40.00 28.59 4.72 

Teknolojik Pedagojik Bilgisi 10.00 35.00 25.60 4.69 

Teknolojik Bilgisi 19.00 55.00 41.00 7.39 

Teknolojik Alan Bilgisi 5.00 62.00 18.14 4.73 

Teknolojik Pedagojik Özgüven Ölçeği 52.00 153.00 113.34 16.54 

 

Yukarıda yer alan tablo incelendiğinde Teknolojik Pedagojik Özgüven Ölçeği’nden elde edilen en düşük 
puanın 52; en yüksek puanın ise 153 olduğu görülmektedir. Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi 

ortalamasının 28.59, Teknolojik Pedagojik Bilgisi ortalamasının 25.60, Teknolojik Bilgisi ortalamasının 

41.00 ve Teknolojik Alan Bilgisi ortalamasının 18.14 olduğu görülmektedir. Teknolojik Pedagojik 
Özgüven Ölçeği ortalamasının da 113.34 olduğu tablodaki verilerden anlaşılmaktadır. Elde dilen bu 

veriye göre öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi özgüvenlerine ilişkin algılarının 

yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Sancar ve diğerleri (2013), tarafından yapılan araştırmada öğretmen 
adaylarının Teknolojik Pedagojik Özgüven Ölçeği’nden elde ettikleri en düşük puanın 74; en yüksek 

puanın ise 150 olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Özgüven Ölçeği alt 

boyutları olan Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Teknolojik Pedagojik Bilgisi, Teknolojik Alan Bilgisi 

ve Teknolojik Bilgisi’nden elde ettikleri ortalama puanlar sırasıyla 27.85; 26.39; 16.45 ve 41.02’dir. 
Öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Özgüven Ölçeği’nden elde ettikleri ortalama puan 

111.73’dür. Tüm ölçekten elde edilen ortalama puanın tüm ölçeğin orta puan değeri olan 93’ün üzerinde 

olmasından, öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi özgüvenlerine ilişkin algılarının 
yüksek olduğu yargısına varılmıştır. Sancar ve diğerleri (2013), yaptığı çalışmadan elde edilen bulgular 

yapılan bu çalışma ile paralellik göstermektedir. Benzer şekilde Haşlaman ve diğ. (2007), tarafından 

yapılan çalışmada öğretmen adaylarının tekno-pedagojik alan bilgileri konusunda kendilerini ileri 
düzeyde yeterli gördüklerini bulmuşlardır. Konokman ve diğerleri, (2012) tarafından yürütülen 

çalışmanın sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi yeterliliklerine 

ilişkin algı puanlarının yüksek olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. 

 
İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

 

Öğretmen adaylarının “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven düzeyleri öğretim türüne göre 
anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” alt problemine ilişkin bulgular aşağıdaki tablo 2’de yer 

almaktadır. 
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Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Özgüven Düzeylerinin Öğretim Türü Değişkenine 

Göre Analizi 

Boyutlar Öğretim Türü N x̄ S t P 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Normal  173 28.47 5.02 -.540 .58 

İkili 105 28.79 4.20 

Teknolojik Pedagojik Bilgisi Normal 173 25.79 4.71 .897 .37 

İkili 105 25.27 4.67 

Teknolojik Bilgisi Normal 173 40.58 7.47 -1.209 .22 

İkili 105 41.69 7.24 

Teknolojik Alan Bilgisi Normal 173 17.98 3.97 

 

-.685 .49 

İkili 105 18.39 5.78 

Teknolojik Pedagojik Özgüven 
Ölçeği 

Normal 173 112.84 16.54 -.636 .52 

İkili 105 114.15 16.57 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, öğretim türü değişkenine göre öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik 

Özgüven Düzeyleri, tüm boyutlarda anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p>.05). Başka bir ifadeyle 
normal ve ikili öğretimde öğrenim gören öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Özgüven 

Düzeyleri tüm boyutlarda birbirine benzerdir. 

 
Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

 

Araştırmanın üçüncü alt problemi “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüvenlerinin düzeyleri sınıf 
düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” olarak ifade edilmiştir. Bu alt probleme ilişkin 

bulgular aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeyine Göre Teknolojik Pedagojik Özgüven Düzeylerinin 
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Boyutuna İlişkin Analizleri 

Boyutlar Sınıf N x̄ S Varyansın 

Kaynağı 
 

Kareler 

Top. 

sd Karele

r Ort. 

F p 

T
ek

n
o
lo

ji
k
 

P
ed

ag
o
ji

k
 

A
la

n
 B

il
g
is

i 

(T
P

A
B

) 

A 1. Sınıf 55 27.5

6 

4.40 Gruplar 

Arası 

98.614 3 32.871 1.478 .22 

B 2. Sınıf 69 29.3

4 

4.64 

C 3. Sınıf 63 28.7
1 

4.37 Grup 
İçi 

6094.45 274 32.871 

D 4. Sınıf 91 28.5

6 

5.15 

Toplam 278 28.5

9 

4.72 Toplam 6193.06 277  

 

 

Yukarıdaki Tablo 3’deki bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının “Teknolojik Pedagojik Alan 

Bilgisi” boyutuna ilişkin görüşlerinde sınıf düzeyi değişkenine göre istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık 

tespit edilmemiştir (p=.22, p.05). Yani araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerinin Teknolojik 
Pedagojik Alan Bilgisi boyutunda birbirine benzer olduğu söylenebilir. Sancar ve arkadaşları (2013) 

tarafından yapılan araştırmada, öğretmen adaylarının “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi” algılarının 

sınıf düzeyi faktörüne göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır (p=.18, p.05). 
Sancar ve arkadaşlarının (2013) yaptığı çalışmadan elde edilen bulgular yapılan bu çalışma ile benzerlik 

göstermektedir.  
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Tablo 4. Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeyine Göre Teknolojik Pedagojik Özgüven Düzeylerinin 

Teknolojik Pedagojik Bilgisi Boyutuna İlişkin Analizleri 

Boyutlar Sınıf N x̄ S Varyansın 
Kaynağı 

 

Kareler 
Toplamı 

sd Kareler 
Ortalaması 

F p 

T
ek

n
o

lo
ji

k
 

P
ed

ag
o

ji
k

 

B
il

g
is

i 
(T

P
B

) A1. 

Sınıf 

55 24.47 4.39 Gruplar 

Arası 

155.009 3 51.670 2.379 .07 

B2. 
Sınıf 

69 25.88 4.11 

C3. 

Sınıf 

63 25.07 4.83 Grup 

İçi 

5951.67 274 51.670 

D4. 

Sınıf 

91 26.42 4.65 

Toplam 278 25.60 4.69 Toplam 6106.68 277  

 

 

Yukarıdaki Tablo 4’deki bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının “Teknolojik Pedagojik Bilgisi” 
boyutuna ilişkin görüşlerinde sınıf düzeyi değişkenine göre istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir (p=.07, p.05). Yani araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerinin “Teknolojik Pedagojik 
Bilgisi” boyutunda birbirine benzer olduğu söylenebilir.  

Tablo 5’teki bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının “Teknolojik Bilgisi” boyutuna ilişkin 

görüşlerinde sınıf düzeyi değişkenine göre istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmiştir (p=.00, 
p<.05). Yani araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerinin “Teknolojik Bilgisi” boyutunda birbirine 

benzemediği söylenebilir.  

 
Tablo 5. Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeyine Göre Teknolojik Pedagojik Özgüven Düzeylerinin 

Teknolojik Bilgisi Boyutuna İlişkin Analizleri 

Boyu

tlar 

Sınıf N x̄ S Varyansı

n 
Kaynağı 

 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalam
ası 

F p Fark 

(sheff
e) 

T
ek

n
o
lo

ji
k
 

B
il

g
is

i 
(T

B
) A1. Sınıf 55 37.21 6.8

3 

Gruplar 

Arası 

1066.64 3 355.54 6.9

2 

.00 A-B 

A-C 

A-D 
B2. Sınıf 69 41.50 7.4

0 C3. Sınıf 63 41.36 6.6

4 

Grup 

İçi 

14087.3

4 

274 355.54  

D4. Sınıf 91 42.67 7.5
3 

 

Topla
m 

278 41.00 7.3
9 

Toplam 15153.9
8 

277   

 

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) neticesinde bulunan anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında 
olduğunu tespiti için Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testi neticesinde anlamlı farklılığın birinci sınıf 

öğrencileri ile ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri arasında olduğu belirlenmiştir (A-B, A-C, A-

D).  

 
Tablo 6. Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeyine Göre Teknolojik Pedagojik Özgüven Düzeylerinin 

Teknolojik Alan Bilgisi Boyutuna İlişkin Analizleri 

 

Boyutlar Sınıf N x̄ S Varyansın 

Kaynağı 

 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması 

F p 

T
ek

n
o

lo
ji

k
 

A
la

n
 B

il
g

is
i 

(T
A

B
) 

A1. Sınıf 55 18.23 3.38 Gruplar 
Arası 

21.68 3 7.228 .320 .81 

B2. Sınıf 69 18.55 6.37 

C3. Sınıf 63 17.77 3.92 Grup 

İçi 

6193.84 274 7.228 

D4. Sınıf 91 18.02 4.53 

Toplam 278 18.14 4.73 Toplam 6215.52 277  

 
Tablo 6’daki bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının “Teknolojik Alan Bilgisi” boyutuna ilişkin 

görüşlerinde sınıf düzeyi değişkenine göre istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir 

(p=.81, p.05). Yani araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerinin “Teknolojik Alan Bilgisi” 
boyutunda birbirine benzer olduğu söylenebilir. 
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Tablo 7. Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Teknolojik Pedagojik Özgüven 
Ölçeğine İlişkin Analizleri 

Boyutl

ar 

Sınıf N x̄ S Varyansı

n 

Kaynağı 
 

Kareler 

Topla

mı 

s

d 

Kareler 

Ortalam

ası 

F p Fark 

(sheffe

) 

T
ek

n
o

lo
ji

k
 

p
ed

ag
o

ji
k

 

Ö
zg

ü
v

en
 

Ö
lç

eğ
i 

A1.Sını

f 

55 107.4 15.28 Grupla

r Arası 

2653.0

8 

3 884.36 3.31 .02 A-D 

B2. 

Sınıf 

69 115.2 17.58 

C3.Sını

f 

63 112.9 14.58 Grup 

İçi 

73127.

45 

274 884.36    

D4.Sınıf 91 115.6 17.09 

Toplam 27
8 

113.3 16.54 Topla
m 

75780.
53 

277  

 

Tablo 7’deki bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının “Teknolojik Pedagojik Özgüven Ölçeği” ne 
ilişkin görüşlerinde sınıf düzeyi değişkenine göre istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmiştir 

(p=.02, p<.05). Yani araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerinin “Teknolojik Pedagojik Özgüven 

Ölçeği”nde birbirine benzemediği söylenebilir. 

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) neticesinde bulunan anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında 
olduğunu tespiti için Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testi neticesinde anlamlı farklılığın birinci sınıf 

öğrencileri ile dördüncü sınıf öğrencileri arasında olduğu belirlenmiştir (A-D). 

 
Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

 

Öğretmen adaylarının “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven düzeyleri cinsiyete göre anlamlı bir 
farklılık göstermekte midir?” alt problemine ilişkin analiz sonucunda elde edilen bulgular Tablo 8’de 

yer almaktadır. 

 

Tablo 8. Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Özgüven Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine 
Göre Analizi 

Boyutlar Cinsiyet N x̄ Sd t P 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kız 199 28.26 4.80 -1.839 .06 

Erkek 79 29.41 4.46 

Teknolojik Pedagojik Bilgisi Kız 199 25.29 4.67 -1.716 .08 

Erkek 79 26.36 4.69 

Teknolojik Bilgisi  Kız 199 40.65 7.54 -1.268 .20 
Erkek 79 41.89 6.97 

Teknolojik  Alan Bilgisi Kız 199 18.02 5.15 -.643 .52 

Erkek 79 18.43 3.48 

Teknolojik Pedagojik Özgüven 

Ölçeği  

Kız 199 112.24 16.69 -1.767 .07 

Erkek 79 116.11 15.91 

 

 

Tablo 8'de görüldüğü üzere, cinsiyet değişkenine göre öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik 

Özgüven Düzeyleri, tüm boyutlarda anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p.05). Başka bir ifadeyle kız 
ve erkek öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Özgüven Düzeyleri tüm boyutlarda birbirine 

benzerdir (p.05). Sancar ve diğerleri (2013) tarafından yapılan araştırmada öğretmen adaylarının 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi algılarına ilişkin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (p=.189, p.05). Kaya ve diğerleri (2011), tarafından Bilişim 
Teknolojileri öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi öz yeterlik algılarını belirlemek 

için yapılan çalışmada pek çok öğretmen adayının yüksek seviyede Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi 

öz yeterlik seviyesine sahip olduğu, cinsiyet değişkeni ile ilgili olarak öğretmen adaylarının öz yeterlik 
seviyeleri arasında anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür. Sancar ve diğerleri (2013) ile Kaya ve 
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diğerleri (2011)’nin yaptıkları çalışmalardan elde edilen bulgular yapılan bu çalışma ile paralellik 

göstermektedir. 
 

SONUÇ 

Öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven düzeyleri öğretim türüne göre 

anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” alt problemine ilişkin bulgular incelendiğinde öğretmen 
adaylarının Teknolojik Pedagojik Özgüven Düzeyleri, tüm boyutlarda anlamlı bir farklılık göstermediği 

sonucuna ulaşılmıştır. Başka bir ifadeyle normal ve ikili öğretimde öğrenim gören öğretmen adaylarının 

Teknolojik Pedagojik Özgüven Düzeyleri tüm boyutlarda birbirine benzer olduğu sonucunu 
söyleyebiliriz. 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven düzeyleri öğretim türüne göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir?” alt problemine ilişkin analiz sonuçları incelendiğinde öğretmen adaylarının 
Teknolojik Pedagojik Özgüven Düzeyleri, tüm boyutlarda anlamlı bir farklılık göstermediğini yani 

normal ve ikili öğretimde öğrenim gören öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Özgüven 

Düzeyleri tüm boyutlarda birbirine benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

“Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven düzeyleri sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık 
göstermekte midir?” alt problemine ilişkin bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının teknolojik 

pedagojik özgüven düzeylerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Teknolojik Pedagojik Bilgisi ve 

Teknolojik Alan Bilgisi boyutlarında anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca elde 
edilen bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik özgüven düzeylerinin, 

Teknolojik Bilgi ve Teknolojik Pedagoji Özgüven Ölçeği boyutlarında anlamlı farklılık gösterdiği 

sonucuna ulaşabiliriz. 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven düzeyleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermekte 
midir?” alt problemine ilişkin analiz sonuçları incelendiğinde öğretmen adaylarının Teknolojik 

Pedagojik Özgüven Düzeyleri, tüm boyutlarda anlamlı bir farklılık göstermediğini yani kız ve erkek 

öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Özgüven Düzeyleri tüm boyutlarda birbirine benzer olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 
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FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

 

DOÇ. DR.  FUNDA OKUŞLUK 
İnönü Üniversitesi 

 

GİRİŞ: 
Çağımızda bilim ve teknolojinin hızlı gelişimiyle öğrencilerin öğrendikleri bilgileri uygulayabildikleri, 

teoride öğrendikleri bilgileri uygulamaya geçirebildikleri eğitim sistemlerinin uygulanması daha fazla 

tercih edilmektedir. Teknolojik gelişimler 21. yy rekabet dünyasında insanlardan beklenen özellik ve 
yeterlilik kriterlerini de değiştirmiştir. Bu gelişimlere ayak uydurabilecek, rekabet edebilecek bireyler 

yetiştirilmesi son derece önemlidir.  Bu bireyler disiplinlerarası çalışabilen, en öenmlisi disiplinlerarası 

bakış açısına sahip olan, ortak çalışma planlayabilen ve yapabilen, iletişim becerisi yüksek bireylere 

ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu ihtiyaca cevap ve çözüm olarak STEM ( Science- Technology- Engineering- 
Mathematics) eğitiminin uygulanması eğilimi oldukça popüler bir konudur. STEM eğitimi geleceğin 

yenilikçileri olarak görülen öğrencilere yaratıcı problem çözme tekniklerini benimseten entegre bir 

yaklaşımdır (Roberts, 2012). STEM eğitimi öğrencilerin problemlere disiplinler arası bakış açısıyla 
bakmasını, bilgi ve beceri kazanmalarını hedefler (Şahin, Ayar & Adıgüzel, 2014). STEM alanları, 

çağdaş dünyadaki çok yönlü ve önemli mesleklerden bazılarını kapsamaktadır. Dünyayı yaşamak için 

daha iyi bir yer haline getiren yeni gelişmelerin çoğu STEM alanlarının katkılarından 

kaynaklanmaktadır (Hossain & Robinson, 2012). Ayrıca STEM Eğitimi ile  öğrencilere 21. Yy 
becerilerinin kazandırılması da hedeflenmektedir. OECD tarafından 21.. yy becerileri Eleştirel düşünme 

ve Problem çözme becerisi, sözlü ve yazılı iletişim, grup çalışması, yaratıcı düşünme becerisinin 

gelişmesi olarak tanımlanmıştır (OECD, 2008) . 
STEM eğitimlerinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi öğretmenlerin bu konuda yetiştirilmesi ve STEM 

konusundaki bilgi ve becerisini artırılması ile mümkün olacaktır. Bu anlamda, STEM eğitiminin 

uygulayıcısı olan öğretmen ve öğretmen adaylarının STEM eğitimini deneyimleyebileceği pek çok 
program geliştirilmektedir (Akaygun ve Aslan-Tutak, 2016; Bracey ve Brooks, 2013; Pinnell ve 

diğerleri, 2013; Wang, Moore, Roehrig ve Park, 2011). Wang ve diğerleri (2011), öğretmenlerin 

bütünleşik STEM kullanımına ilişkin inançlarını, algılarını ve uygulamalarını daha iyi anlamak adına 

bir durum çalışması gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışma için seçilmiş olan, STEM disiplinlerinde görev 
yapmakta olan üç fen, matematik ve mühendislik öğretmeni, bir yıl süreyle bütünleşik STEM mesleki 

gelişim programına katılmışlardır. Araştırmacılar, seçilen okulun teknoloji alt yapısının yetersizliği 

nedeniyle STEM alanları arasında teknolojinin bütünleşik ele alınmasının çok zor olduğunu, problem 
çözme sürecinin STEM alanlarını bütünleştirmede anahtar role sahip olduğunu, farklı alanlarda bulunan 

STEM öğretmenlerinin bütünleşik STEM’e ilişkin farklı algılarının olduğunu ve bu nedenle 

uygulamalarda farklılıklar olduğunu ve öğretmenlerin bütünleşik STEM hakkında daha çok içerik 
bilgisine sahip olmaları gerektiğinin farkında olduklarını ortaya koyan sonuçlara ulaşmışlardır. 

 Başka bir çalışma üç üniversitenin işbirliği ile gerçekleştirilmiş ve STEM alanları öğretmenlerinin 

işbirliği yaparak STEM’in bütünleşik yapısını uygulayabilmeleri hedeflenmiştir. Bu çalışmada, lise fen 

ve matematik öğretmenleri bir hafta arayla bir üniversitede gerçekleştirilen 2-günlük STEM eğitimi ve 
uygulamaları programına katılmışlardır. İlk gün yalnızca öğretmenler, STEM eğitimi uygulamalarını 

grup çalışmalarıyla bir öğrenen olarak deneyimlemiş; ikinci gün 4-5 öğrencileriyle birlikte katılmış ve 

tüm okullardan gelen öğrencilerin yer aldığı karma öğrenci gruplarına STEM eğitimi uygulamaları 
sırasında rehberlik etmişlerdir (Akaygün, Aslan-Tutak, Bayazıt, Demir ve Kesner, 2015). Programın 

sonunda katılımcı öğretmenler programı değerlendirmişler ve STEM farkındalıklarının ve becerilerinin 

arttığına ilişkin görüş bildirmişlerdir.  

Bu konuda yapılan başka bir çalışmada, Bracey ve Brooks (2013), öğretmen adaylarının fen, teknoloji, 
mühendislik ve matematik alanlarına ilişkin kavramları öğretmedeki yeterlik ve becerilerini artırmak 

amacıyla işbirlikli bir program geliştirmişlerdir. Bu programda, öğretmen adayları STEM alanları 

uzmanlarının rehberliğinde sorgulama temelli STEM dersleri geliştirmiş ve uygulamışlardır. 
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Araştırmacılar, çalışmanın sonunda öğretmen adaylarının özyeterlikleri, fene karşı ilgi ve tutumlarında 

gelişme olduğunu belirtmişlerdir.  
Yaptığımız çalışmada temel amacımız Milli Eğitim Müfredatına da giren ve uygulanmasının öneminin 

göz ardı edilemeyeceği bir dönemde fen bilimleri öğretmen adaylarının STEM ile ilgili görüşlerinin 

belirlenmesidir. Araştırma; İnönü Üniversitesi ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 2018-

2019 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde gerçekleştirilen “STEM’le Genç Mühendis Beyinler 2” Projesi 
kapsamında bir hafta boyunca yapılan STEM Uygulamaları etkinliğinde görevli olan Fen bilimleri 

öğretmen adayları ile yapılmıştır.  

Bu kapsamda oluşturulan problem cümlesi; 
Fen Bilimleri Öğretmen adaylarının STEM ve STEM eğitiminin ile ilgili düşünceleri nasıldır? olarak 

belirlenmiştir. 

 

YÖNTEM  

Çalışmanın Deseni 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Robson 

(2001:146) ise durum çalışmasını “Çoklu veri kaynağı kullanarak, incelenecek durumun (olayın ya da 
olgunun) gerçek yaşam bağlamı içerisinde incelenmesini kapsayan bir araştırma stratejisi” olarak 

tanımlamaktadır. Durum çalışmasında da diğer araştırmalarda olduğu gibi veriler sistematik bir şekilde 

toplanarak değişkenler arasındaki ilişkiler incelenir. Bu araştırma modelinin önemli bir avantajı, 
araştırmacının çok özel bir konunun veya durumun üzerinde yoğunlaşmasına fırsat vermesi ve çok ince 

ayrıntıları sebep, sonuç ve değişkenlerin karşılıklı ilişkileri açısından açıklayabilmesine olanak 

sağlaması olarak belirtilebilir (Çepni, 2001).  

Çalışmanın Evren ve Örneklemi 
Araştırmanın evrenini 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen 

Bilgisi Öğretmenliği Programında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarıdır. Örneklem ise “STEM’ 

le Genç Mühendis Beyinler 2” etkinliğinde görev alan 11 öğretmen adayıdır.  

Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında veriler ses kayıtları ve araştırmacı tarafından hazırlanan 14 maddeden oluşan yarı 

yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler STEM’ le Genç 
Mühendis Beyinler 2 etkinliği bittikten sonra yapılmıştır. Elde edilen kayıtlar araştırmacının yanı sıra 

STEM alanında çalışmış bir uzman yardımı ile yazıya aktarılmıştır. Yazıya dökülen verilerin analizi ve 

yorumu dört aşamalı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu aşamalar dokümanlardan elde edilen verilerin 

işlenmesi, verilerin kodlanması, kodların düzenlenmesi, bulguların tanımlanması-yorumlanması 
şeklindedir (Yıldırım & Şimşek, 2006). İlk olarak veriler iki uzman tarafından ayrı ayrı kodlanmıştır. 

İlk kodlama süreci sonucunda uzmanların belirlediği kodlardan ortak olanlar belirlenmiş ve ortak 

olmayanlar da elenmiştir. İlk kodlama açısından kodlayıcı güvenirliği [(Görüş Birliği/Görüş Birliği + 
Görüş Ayrılığı)*100] formülü ile hesaplanmıştır (Miles & Huberman, 1994). Bu araştırma için kodlayıcı 

güvenirliği hesaplanmıştır. Bu aşamadan sonra veriler düzenlenmiş, temalara göre gruplandırmalar 

yapılmıştır. Gruplandırılan veriler frekans ve yüzde değerleri şeklinde sunulmuştur. 

 

BULGULAR 

Konuya ilişkin oluşturulan temaların kategorilere göre dağılımı Tablo 1’ de verilmiştir. Yapılan 

görüşmelerden elde edilen veriler 3 kategoride toplanmıştır. Bunlar: STEM, STEM Eğitimi ve STEM 
Temelli Etkinliklerin Fen Öğretiminde Kullanımıdır.  
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Tablo 1: Konuya İlişkin Oluşturulan Temaların Kategorilere Göre Dağılımı 

  
“STEM Eğitimi denilince aklınıza neler gelmektedir?” sorusuna ilişkin öğretmen adayları görüşleri 

Tablo 2’ de verilmiştir. 
  

Tablo 2: .“STEM Eğitimi denilince aklınıza neler gelmektedir?” sorusuna ilişkin öğretmen 

adayları görüşleri 

 
Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların %54’ü STEM Eğitimini disiplinler arası ilişki şeklinde 

tanımlamıştır. Ayrıca katılımcılar STEM in farklı uygulamaları olan, farklı disiplinleri de ele alan tıp, 
sanat, girişimcilik kavramlarından da bahsetmiştir. Bu yönüyle sürekli gelişen, değişen ve büyüyen bir 

yapısı olduğuna vurgu yapılmıştır. 

“STEM uygulamaları sırasında derslerde kullanabileceğiniz strateji, yöntem ve teknikler nelerdir?” 

sorusuna ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri Tablo 3’ de verilmiştir. 
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Tablo 3: “STEM uygulamaları sırasında derslerde kullanabileceğiniz strateji, yöntem ve teknikler 

nelerdir?” sorusuna ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri 

  
Tablo 3’e göre öğretmen adayları STEM’ in başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için geleneksel 
yöntem/teknikler yerine alternatif yöntemlere başvurulması gerektiğinde ortak karar belirtmişlerdir. 

STEM eğitiminin yer aldığı kongre, panel, konferans veya etkinliğe daha önce katıldınız mı? Sorusuna 

öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar Tablo 4’ de verilmiştir.  

Tablo 4: STEM eğitiminin yer aldığı kongre, panel, konferans veya etkinliğe daha önce katıldınız 

mı?” sorusuna ilişkin öğretmen adayları  görüşleri 

 
Katılımcıların %63’ü daha önce STEM ile ilgili etkinlik ve konferanslara katıldıklarını belirtmişlerdir. 

Bu durum milli eğitim müfredatına da giren STEM Eğitiminin öneminin ve giderek yaygınlaştığının 
göstergesidir. 

Katıldığınız etkinlikteki gözlemlerinize dayanarak STEM yaklaşımında öğretmenin rolünü nasıl 

tanımlarsınız? (Bir STEM öğretmeni nasıl olmalıdır?) sorusuna verilen cevaplar Tablo 5’ de verilmiştir.  
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Tablo 5: Katıldığınız etkinlikteki gözlemlerinize dayanarak STEM yaklaşımında öğretmenin 

rolünü nasıl tanımlarsınız? (Bir STEM öğretmeni nasıl olmalıdır?)” sorusuna ilişkin öğretmen 

adayları  görüşleri 

 
Katılımcılar öğretmenin geleneksel modelden çıkarak konuyu anlatan ve doğrusal bir şekilde aktaran 

bir öğretici konumundan çıktığını, alan bilgisi bakımından donanımlı disiplinlerarası bilgi ve becerilere 

sahip, süreci gözlemleyen, ihtiyaç duyduklarında öğrencileri cesaretlendiren ve motive eden bir 
anlayışla hareket etmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Üniversitede aldığınız eğitimin kariyerinizde STEM eğitimini uygulayabilmek için yeterli olduğunu 

düşünüyor musunuz? Sorusuna verilen cevaplar Tablo 6’ da gösterilmiştir.  

Tablo 6: “Üniversitede aldığınız eğitimin kariyerinizde STEM eğitimini uygulayabilmek için 

yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna ilişkin öğretmen adayları  görüşleri 

 
Katılımcıların %63’ü üniversitede aldıkları eğitim sonucunda meslek hayatlarında STEM’i doğru ve 

etkin bir şekilde kullanabileceklerini düşündüklerini söylemişlerdir. Bu durumun en temel nedeninin 

üniversitede aldıkları alan bilgisinin kalitesine bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Öte yandan katılımcıların 
%26’sı alınan eğitimin teorik bilgiden ibaret olduğu, uygulamalara sıklıkla yer verilmediği için meslek 

hayatlarında STEM i doğru ve etkin bir şekilde kullanamamaktan çekindiklerini belirtmişlerdir. 

“STEM eğitim yaklaşımının üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde kullanılması ile ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?” sorusuna ilişkin öğretmen adaylarının  görüşleri Tablo 7’ de verilmiştir.  
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Tablo 7: “STEM eğitim yaklaşımının üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde kullanılması ile ilgili 

düşünceleriniz nelerdir?” sorusuna ilişkin öğretmen adayları  görüşleri 

 
Tablo 7 incelendiğinde, ülkelerin en önemli potansiyeline sahip üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde 

STEM yaklaşımın uygulanması ile ilgili öğretmen adaylarının görüşleri incelendiğinde olumlu ve 

olumsuz görüşler belirtildiği görülmektedir.  
Buna göre üstün yeteneklilerin eğitiminde STEM yaklaşımın kullanılmasının öğrencilerin kendi 

özbenliklerini fark etme, var olan beceri ve potansiyellerini fark ederek becerilerini geliştirme buna bağlı 

olarak motivasyon artışı sağlamalarına destek olacağı düşünülmektedir.  
Ayrıca üstün yetenekli öğrencilerin zaten aileleri, okul ve çevreleri tarafından desteklendiğini, farklı bir 

eğitim almalarına gerek kalmaksızın üst düzey problem çözebilme becerileri ile donatıldıkları 

düşünülerek, STEM eğitimin normal gelişim düzeyine sahip çocuklar öncelikli olmak üzere verilmesi 

gerektiği de düşünülmektedir. Katılımcıların %36’sı normal gelişim düzeyine sahip çocuklara bu 
eğitimin verilmesiyle akademik başarılarının artırılması hedeflenmelidir şeklinde görüş belirtmiştir. 

Öğretmen adaylarının STEM eğitiminin sürdürülebilirliği ile ilgili düşünceleri Tablo 8’ de verilmiştir.  

Tablo 8: . “STEM eğitiminin sürdürülebilirliği hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ilişkin 

öğretmen adayları görüşleri 

 
Katılımcıların tamamı STEM Eğitimin küçük yaşlardan itibaren uygulanması, teknoloji ile içiçe öğretim 
ortamlarının yapılandırılması durumunda STEM Eğitiminin sürdürülebileceğini düşünmektedir. 

STEM eğitim yaklaşımının başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli olan şartlar nelerdir?” sorusuna 

ilişkin öğretmen adayları görüşleri Tablo 9’ da verilmiştir.  
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Tablo 9: . “STEM eğitim yaklaşımının başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli olan şartlar 

nelerdir?” sorusuna ilişkin öğretmen adayları görüşleri 

 
Katılımcıların %63’ü STEM Eğitiminin başarılı bir şekilde uygulanması için üst düzey öğrene ortamları 

tasarlanması gerektiğini düşünmektedir. Buna göre bilgiye ulaşan, işleyen, yorumlayan öğrencilerin 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanıma sahip alan bilgisi yeterli öğretmenlere ihtiyaç duyulduğunu 

belirtmişlerdir. Katılımcıların %36’sı ise alan bilgisinin yanı sıra bilgiyi doğru işleme ve öğrenme 
ortamını verimli hale getirebilmek için öğretmenin formasyon bilgisine sahip olması gerektiğini 

düşünmektedir. 

STEM etkinliklerinin günümüzdeki fen öğretimine katkısı neler olabilir?” sorusuna ilişkin öğretmen 
adayları görüşlerini tablo 10’ da görebilirsiniz. 

 
Doğası gereği soyut ve karmaşık olan fen bilimlerinin açık, net, sade ve kalıcı olarak anlaşılabilmesi, 

doğru şekilde transfer edilebilmesi, katma değeri yüksek ürünler geliştirilebilmesi için STEM 
etkinlikleri ile birleştirilerek öğretilmesi gerektiği katılımcılar tarafından düşünülmektedir. Buna göre 

STEM etkinliklerinin fen öğretiminde kullanılmasının en önemli avantajının öğrencilerin bizzat 

yaparak-yaşayarak kalıcı ve anlamlı öğrenme yaşantıları deneyimlemeleri olduğu düşünülmektedir. 
SONUÇ VE TARTIŞMA 

Elde edilen bu bulgular ışığında lisans seviyesinde öğretmen adaylarının STEM eğitimi ile mutlaka 

karşılaşmaları ve ayrıca sadece STEM eğitimi almak değil aynı zamanda uygulamalar yaparak 
deneyimleme fırsatlarının olması son derece önemlidir. Çünkü hizmet içi eğitimlerle kısa sürede 

öğretmenin STEM eğitimini içselleştirmesi ve uygulayabilir hale gelmesi zor görünmektedir. Bu hem 

STEM eğitimi eksikliği hem de kendilerini yeterli görmeleri açısından bir fark yaratacaktır.  
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İLKOKULLARDA GÖREV YAPAN BRANŞ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 

TÜKENMİŞLİK ALGI DÜZEYLERİ 
 

DOÇ. DR. NECDET KONAN 
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 

 
EMİNE AYAZ 

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı  

 

ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı ilkokullarda görev yapan branş ve sınıf öğretmenlerinin tükenmişlik algı 
düzeylerini belirlemektir. Bu amaçla nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir 

araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Malatya ilindeki ilkokullarda görev yapan branş ve 

sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak ve eksiksiz 

biçimde tamamlayan ilkokullarda görev yapan branş ve sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. 
Araştırmanın veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Veri toplama aracının birinci bölümünde 

katılımcı ilkokul öğretmenlerinin cinsiyet, branş, en son tamamladığı öğretim kurumu, öğretmenlikteki 

kıdemlerini belirlemeyi amaçlayan dört soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcı öğretmenlerin 
tükenmişlik düzeylerini belirlemeyi amaçlayan, Maslach ve Jackson tarafından geliştirilen Maslach 

Tükenmişlik Envanteri’nin bazı değişikliklerle Maslach, Jackson ve Schwab tarafından eğitimcilere 

uyarlanması sonucunda elde edilen Maslach Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci Formu’nun, İnce ve Şahin 
(2015) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan 22 madde yer almaktadır. Oluşturulan bu veri toplama 

aracı araştırmanın örnekleminde yer alan ilkokullarda görev yapan öğretmenlere uygulanmaya 

başlanmış ve elde edilen veriler istatistik paket programı olan SPSS’e aktarılmaktadır. Araştırmada 

verilerin toplanması süreci tamamlanmak üzeredir. Araştırmanın kongrede sözlü bildiri olarak 
sunulması kabul edildiği taktirde, çalışma tamamlanarak kongrede katılımcılara sunulması 

öngörülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Öğretmenlerin tükenmişlik algısı, branş öğretmeni, sınıf öğretmeni, tükenmişlik. 

 

Kaynakça 
İnce, N.B. ve Şahin, A.E. (2015). Maslach tükenmişlik envanteri-eğitimci formu’nu Türkçe’ye uyarlama 

çalışması, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 6(2), 385-399. 

 

THE BURNOUT PERCEPTİON LEVELS OF CLASS AND BRANCH TEACHERS WORK AT 
PRİMARY SCHOOL 

      

ABSTRACT 
The main purpose of this research is to determine the perception levels of class and branch teachers 

work at primary schools.For this purpose,a descriptive reseach has been realized in the survey model of 

quantitative research patterns.The research population is consist of the class and branc teachers work at 

primary schools in Malatya.And research sampling is consist of teachers who work at primary schools 
and fill in the data collection forms voluteerily and completely.The data collection tool is consisted of 

two parts.In the first part of the data collection tool,there are four questions with the aim to determine 

teachers’gender,branch,the last completed education institution,seniority in teaching.In the second part 
there are 22 items adaptated to Turkish by İnce and Şahin(2015)from Maslach Bournout Inventory 

Educaters Survey,which was obtained as a result of adaptation of Maslach Burnout Inventory,developed 

by Maslach and Jackson,to the educaters with some modifications by Maslach,Jackson and Schwab to 
determine the burnout levels of participant teachers.This data collection tool is being applied to the 

teachers work at primary schools and the data obtained have transferred to the SPSS package 

programme.The data collection process is about to be completed.If it is accepted to present the research 
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as an oral presentation at the congress,the study is expected to be completed and presented to the 

participants at the congress. 

 

Keywords: the burnout perception of teachers,primary school branch teachers,primary school teacher 

 

Reference 
İnce,N.B ve Şahin.A.E(2015)The Adaptation Study of Maslach Burnout Inventory-Educators 

Survey to Turkish,Journal of Measurement and Evulation in Education and Psychology,6(2),385-399 
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ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN YÖNETİCİ VE ÇALIŞMA ARKADAŞI DESTEĞİ 

ALGISI 
 

DOÇ. DR. NECDET KONAN 
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 

 

DUYGU YILMAZ ALGAN 
Rehber Öğretmen, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı ortaokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısını 

belirlemektir. Bu amaçla nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir araştırma 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Malatya ili merkez ilçelerinden Yeşilyurt ve Battalgazi’deki 

ortaokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü 

olarak ve eksiksiz biçimde tamamlayan ortaokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın veri 
toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı öğretmenlerin cinsiyet, branş, en 

son tamamladığı öğretim kurumu ve öğretmenlikteki kıdemlerini belirlemeyi amaçlayan dört soru yer 

almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcı öğretmenlerin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısını 
belirlemeyi amaçlayan, Giray ve Şahin (2012) tarafından geliştirilen Algılanan Yönetici ve Çalışma 

Arkadaşları Desteği Ölçeğinden oluşan 20 madde yer almaktadır. Oluşturulan bu veri toplama aracı 

araştırmanın örnekleminde yer alan ilkokul öğretmenlerine uygulanması tamamlanma aşamasındadır. 

Elde edilen veriler istatistik paket programı olan SPSS’e aktarılmaya başlanmıştır. Araştırmada verilerin 
toplanması süreci tamamlanmak üzeredir. Araştırmanın kongrede sözlü bildiri olarak sunulması kabul 

edildiği taktirde, çalışma tamamlanarak kongrede katılımcılara sunulması öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yönetici destek algısı, çalışma destek algısı, ortaokul öğretmeni 

 

Kaynakça 

Giray, M.D. ve Şahin, D. N. (2012) Algılanan örgütsel, yönetici ve çalışma arkadaşları desteği ölçekleri: 
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SENSE OF DİRECTOR AND WORKMATE SUPPORT OF MİDDLE SCHOOL TEACHERS 

      

ABSTRACT 

The main objective of this research to specify sense of director and workmate support of middle school 

teachers. Therefore it’s a descriptive research which is scanning method of quantitive research designs. 
Population of this research are composed of teachers served in the province Malatya and municipality 

of Yeşilyurt, Battalgazi, Arguvan and Hekimhan. Sapmles are gathered from middle school teachers 

complete data collection tool in full voluntarily. The data collection tool is consist of two parts. At the 

first part there are four questions aim to determine gender, branch, educational institution completed at 
last and occupational tenure. At the second part there are 20 questions consist of Perceived Director and 

Workmates Support Scale developed by Giray and Şahin (2012), aim to determine director and 

workmate perception of participant teachers. The practice of data collection tool to middle school 
teachers take part at sample of this research is about to finish. Data collected are started to transfer to 

SPSS statistics packaged program. Data collection process is about to finish. If this research is accepted 

to present as verbal announcement at conference, it is envisaged to present to participant by completing. 

 

Keywords: Sense of director’s support, sense of work support, middle school teachers 
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LİSE ÖĞRETMENLERİNİN YÖNETİCİ VE ÇALIŞMA ARKADAŞI DESTEĞİ ALGISI 

 

DOÇ. DR. NECDET KONAN 
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 

 

SELENAY GÜR DEMİR 
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı lise öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısını 

belirlemektir. Bu amaçla nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir araştırma 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Malatya ili merkez ilçelerinden Yeşilyurt ve Battalgazi’deki 

liselerinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü 

olarak ve eksiksiz biçimde tamamlayan lise öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama 

aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı öğretmenlerin cinsiyet, branş, en son 
tamamladığı öğretim kurumu ve öğretmenlikteki kıdemlerini belirlemeyi amaçlayan dört soru yer 

almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcı öğretmenlerin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısını 

belirlemeyi amaçlayan, Giray ve Şahin (2012) tarafından geliştirilen Algılanan Yönetici ve Çalışma 
Arkadaşları Desteği Ölçeğinden oluşan 20 madde yer almaktadır. Oluşturulan bu veri toplama aracının 

araştırmanın örnekleminde yer alan lise öğretmenlerine uygulanması tamamlanma aşamasındadır. Elde 

edilen veriler istatistik paket programı olan SPSS’e aktarılmaya başlanmıştır. Araştırmada verilerin 
toplanması ve analizi süreci tamamlanmak üzeredir. Araştırmanın kongrede sözlü bildiri olarak 

sunulması kabul edildiği takdirde, çalışma tamamlanarak kongrede katılımcılara sunulması 

öngörülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Yönetici Destek Algısı, Çalışma Destek Algısı, Lise Öğretmeni 

 

HİGH SCHOOL TEACHERS' PERCEPTİON OF SUPERVİSOR AND COLLEAGUE SUPPORT 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this research is to determine the high school teachers' perception of supervisor and 
colleague support. For this purpose, a descriptive research has been carried out in quantitative research 

methods on scan pattern. The target population of the research consisted of teachers working in the high 

schools of Malatya, that central districts Yeşilyurt and Battalgazi. The paradigm consists of high school 

teachers who complete the data collection tool voluntarily and completely. The data collection tool of 
research consists two parts. In the first part, there are four questions which aim to determine the teaching 

seniority of the participant teachers in terms of gender, branch, the last education institution. In the 

second part, there are 20 items aiming to determine the In the second part, there are 20 items consisting 
of Perceived Supervisor and Colleague Support Scale developed by Giray and Şahin (2012) aiming to 

determine the perception of supervisor and colleague support of the participant teachers. This data 

collection tool was started to be applied to the high school teachers in the paradigm of the research and 

the data was transferred to the statistical package program SPSS. Data collection process is about to be 
completed. If it is accepted to present the research as a verbal statement  at the congress, the study is 

expected to be completed and presented to the participants at the congress. 

Keywords: Supervisor support, colleague support, high school teacher 
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ÇOCUK DERGİLERİNDE DUYARLILIK DEĞERİ 

 

DOÇ. DR. NURAY KURTDEDE FİDAN 
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 

 

FARUK YETER  
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

 
 ÖZET 

 İlkokulda genel olarak tüm derslerde ve özellikle sosyal bilgiler dersi öğretim programında duyarlılık 

değeri öğrencilere kazandırılacak önemli bir değer olarak görülmektedir. Duyarlılık değeri sahip çıkma, 
koruma ve hassasiyet gösterme bilinciyle; çevreye, topluma, insanlara, kültürel mirasa karşı sorumluluk 

alma olarak tanımlanabilir. Duyarlılık değeri tarihsel mirasa, doğal çevreye ve kültürel mirasa duyarlılık 

olarak üç alt boyutta ele alınabilir. Çocukların doğdukları andan itibaren süreç içerisinde değerleri 

kazanması pek çok kaynaktan olmaktadır. Çocuk dergileri de çocuklar tarafından en çok ulaşılan ve 
okunan kaynaklar arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, bu araştırmanın amacı, çocuk dergilerinin 

sosyal bilgiler öğretim programında yer alan duyarlılık değerine ne düzeyde yer verildiğinin 

belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın 
çalışma grubunu, Türkiye’de Ağustos 2017’de en çok satılan ilk dört sıradaki (TRT Çocuk, Araştırmacı 

Çocuk, Bilim Çocuk, National Kids)  çocuk dergileri oluşturmuştur. Çocuk dergilerinin her birinden 6 

sayı olmak üzere 24 tanesi analiz edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 
Çocuk dergilerinin sosyal bilgiler öğretim programında yer alan duyarlılık değerine nasıl ve ne düzeyde 

yer verildiği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, duyarlılık değerine çocuk dergilerinde 

önemli ölçüde yer verildiği belirlenmiştir. Özellikle TRT çocuk dergilerinde duyarlılık değerine yönelik 

metinlerin, görsellerin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu değerin çocuklara olumlu olarak 
kazandırılmaya çalışıldığı olumsuz ifadelerin olmadığı belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Değer, Sosyal Bilgiler, Duyarlılık Çocuk Dergileri 

 
SENSITIVITY VALUE IN CHILDREN'S MAGAZINES 

 

ABSTRACT 
In general, the value of sensitivity in the whole course and especially in the social studies course is 

considered as an important value to be gained by the students. Consciousness of awareness, protection 

and sensitivity to show awareness; can be defined as taking responsibility for the environment, society, 

people, cultural heritage. Sensitivity value can be considered in three sub-dimensions as sensitivity to 
historical heritage, natural environment and cultural heritage. Children are born from many sources to 

gain values in the process from the moment they were born. Children's magazines are among the most 

read and read sources by children. In this context the aim of the research is to determine the level of 
sensitivity of children's magazines in social studies curriculum. In accordance with this purpose, 

qualitative research method was used. The study group, Turkey in August 2017 the most sold in the first 

four ranks has established magazines. 24 of the children's journals, 6 of them were analyzed. The data 

was collected by document examination. Content analysis method was used in data analysis. It has been 
tried to determine how and what level of sensitivity of children's journals in social studies curriculum. 

As a result of the research, it was determined that sensitivity value was given a significant place in 

children's magazines. Especially in TRT children’s magazines, it is concluded that there are texts and 
visuals for sensitivity value. It has been determined that there are no negative expressions in which this 

value is tried to be gained as positive for children. 

Keywords: Value, Social Studies, Sensitivity Children's Magazines. 
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RESMİ VE ÖZEL ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN PROAKTİF 

DAVRANIŞ SERGİLEME DÜZEYLERİ 
 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MAHİRE ASLAN
  

İnönü Üniversitesi 

 

HANDAN KALKAN 
 

 

GİRİŞ 
19. yy dan itibaren yaşanan hızlı toplumsal değişmelerle ve gelişmelerle birlikte bilgi toplumu olarak da 

adlandırılan yeni toplum tipi, bilgi ve teknolojide etkin üretim ve dolaşımı sağlayan insan kaynaklarını 

gerekli kılmaktadır (Tatlıdil, 1998: 5-6). Diğer bir deyişle, içinde bulunduğumuz bilim ve teknoloji 
çağına ayak uydurabilecek insan kaynağına ihtiyaç vardır. Bu bireylerin yetiştirilmesinde eğitim başat 

rol oynamaktadır. 

 

Eğitim sistemlerinin temel amacı, toplumun gelişmesini sağlamak ve insanlara yurttaşlık eğitimi 
sunmaktır (Gürol, Altunbaş ve Karaaslan, 2010). Bu amaç doğrultusunda eğitim kurumunun toplumsal 

düzlemde oynadığı bu rol okulun paydaşları içerisinde en temel işleve sahip olan öğretmenler 

aracılığıyla gerçekleşmektedir (Aslan, 2018).  Öğretmen eğitim sisteminin amaçlarına ulaşmasında, 
eğitim programları, fiziksel koşullar, eğitim materyalleri ve diğer teknik unsurların ötesinde belirleyici 

ve yön verici bir özelliğe sahiptir. Bundan hareketle öğretmenlerin eğitim sisteminin en temel önemli 

öğesi olduğu söylenebilir ( Cömert, Demirtaş ve Özer, 2011). 

 
Örgütlerde bireylerin mevcut çalışma koşullarını değiştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaları ve yeniliğe 

odaklanmaları proaktif davranış olarak nitelendirilmektedir. Proaktif davranışa sahip bireyler, çalıştığı 

kurumda insiyatif alabilen, ileri görüşlü bir bakış açısına sahip, üst düzey sorumlulukları alabilen, 
yeniliğe açık bireyler olarak nitelendirilmektedir (Kanten, 2012). 

 

İş çevrelerindeki şartların belirsizliği ve örgütlerin taleplerdeki sık değişim yüzünden proaktif 
davranışlar gittikçe artan şekilde önemli olmuştur (Belschak, den Hartog & Fay, 2010). Okullar da, bu 

örgütlerden birini oluşturmaktadır. Bu durum okullara, değişen ve gelişen durumlara uyum sağlamayı 

gerektiren faaliyetleri içeren ve rekabetçi ortamda artan taleplerle beklentileri karşılamak misyonunu 

yüklemiştir (De Dreu, 2006; OECD, 2006; Somech & Wenderow, 2006).  Bu bağlamda, okul 
örgütlerinin en temel işgörenleri olan öğretmenlerin proaktif davranış sergileme düzeyi yüksek kişiler 

olması gerektiği ihtiyacını doğurmuştur (DiPaolo & Hoy, 2005).  

Araştırmanın Amacı  

 

1) Resmi ve özel ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin proaktif davranış sergileme 

düzeyleri nedir?   
2) Resmi ve özel ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin proaktif davranış sergileme 

düzeyleri arasında, proaktif davranışın; 

a) Bireysel Proaktif davranışlar 

b) Çalışma Arkadaşına Yönelik Proaktif Davranışlar 
c) Örgüte Yönelik Proaktif Davranışlar 

boyutlarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

3) Resmi ve özel ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin proaktif davranış sergileme 
düzeyleri ve boyutlarına ilişkin algıları, 

      a) Cinsiyet 

      b) Branş 

                    c) Mesleki Kıdem 
      d) Mezun Olunan Okul Türü  

      e) En Son Bitirilen Yüksek Öğretim Programı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 
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Yöntem 

Bu araştırmada, resmi ve özel ortaokul öğretmenlerinin proaktif davranış sergileme düzeylerinin ne 
olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu yönüyle araştırma, genel tarama türünde betimsel bir 

çalışmadır. Tarama modeli, geçmişte ya da o anda var olan bir durumu var olduğu şekliyle 

betimlemeyen, tanımlamayı amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Bu modelde araştırmaya konu olan her 

neyse onları değiştirme ve etkileme çabası yoktur. Amaç araştırmaya konu olan durumu doğru bir 
şekilde gözlemleyip belirleyebilmektir. Asıl amaç değiştirmeye kalkmadan gözlemektir (Karasar, 2016, 

s.109). 

Araştırmanın evrenini, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Malatya Büyükşehir Yeşilyurt ve 
Battalgazi ilçe merkezlerindeki resmi ortaokullarda görev yapan 1924 öğretmen ile özel ortaokullarda 

görev yapan 408 öğretmen olmak üzere toplam 2332 öğretmen oluşturmaktadır. 

Araştırmada, küme örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Evrendeki bütün kümelerin tek tek (bütün 
elemanlarıyla birlikte) eşit seçilme şansına sahip oldukları örneklemeye küme örnekleme denir. Küme 

örneklemede oransız örnekleme türü seçilmiştir. Oransız örneklemede, örnekleme girecek okulların 

hangi sosyoekonomik kesimden olacağı tümüyle şansa bırakılmıştır (Karasar, 2016: 153). Örnekleme 

dahil edilen resmi ortaokullarda görev yapan 878 öğretmenden 328’ ine ulaşılmış; çeşitli nedenlerle 
eksik veya hatalı oldukları belirlenen 33 anket değerlendirmeye alınmamıştır. Özel ortaokullarda görev 

yapan öğretmenlerden 123’ üne ulaşılmıştır. Böylelikle, resmi ortaokullarda görev yapan 295, özel 

ortaokullarda görev yapan 127 olmak üzere, toplam 422 öğretmenden toplanan verilerle analiz 
yapılmıştır. 

Veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. I. Bölümde; cinsiyet, kıdem, branş, çalışılan okul 

türü, mezun olunan okul türü, en son bitirilen yüksek öğretim programı olmak üzere öğretmenlerin 

kişisel bilgilerini içeren sorular yer almaktadır. II. Bölümde ise öğretmenlerin proaktif davranış 
sergileme düzeylerini belirlemek üzere de Kanten (2012) tarafından uyarlanan “Proaktif Davranış 

Ölçeği” kullanılmıştır. 

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde istatistiksel paket programı kullanılmıştır. Analizler 
yapılırken ortalama ve standart sapma gibi betimsel istatistikler kullanılmıştır. Programda ortalamalar 

hesaplandıktan sonra alt boyutlarda soru sayısına göre aritmetik ortalama hesaplanmıştır. Araştırmada 

hangi istatistiksel analizlerin kullanılacağını belirlemek için verilerin normal dağılım gösterip 
gösterilmediğine bakılmıştır. Kurtosis ve Skewness değerlerinin +1 ile –1 arasında olması normal 

dağılım olduğunu göstermektedir (Büyüköztürk vd., 2012). Bu araştırmada da veriler bu değerler 

arasında kalmıştır ve normal dağılım göstermektedir. Değişkenler arasında anlamlı farklılık olup 

olmadığını belirlemek için t testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizi yapılmıştır. Varyans analizinde 
verilerin dağılımı homojen çıkmıştır. Varyans analizinde anlamlı farklılığın yönünü belirlemek için 

Scheffe testi kullanılmıştır. Gruptaki örneklem sayıları arasındaki farkın fazla olması durumunda 

Scheffe testi kullanılır (Sipahi, Yurtkoru ve Çinko, 2008: 128). Anlamlılık düzeyi olarak p ≤ 0.05 
alınmıştır. 

 

Bulgular 
Araştırmanın birinci alt probleminde resmi ve özel ortaokul öğretmenlerinin proaktif davranış sergileme 

düzeyleri ile alt boyutlarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermedikleri incelenmiştir. proaktif 

davranış boyutları incelendiğinde,  “Bireysel Proaktif Davranışlar ” boyutunun resmi okul ( X =33,70) 

ve özel okul ( X =35,43) için en yüksek değeri, “Çalışma Arkadaşların Yönelik Proaktif Davranışlar” 

boyutundan resmi okul ( X =19,28) ve özel okul ( X =20,65) en düşük değeri aldığı gözlenmektedir. Bu 

bulgulardan hareketle resmi ve özel okul öğretmenlerinin proaktif davranış sergilemede, “Bireysel 

Proaktif Davranışlar ” boyutunda kendilerini “çok yüksek” düzeyde ; “Çalışma Arkadaşların Yönelik 
Proaktif Davranışlar” boyutunda ise kendilerini “orta” düzeyde gördükleri söylenebilir.  

Araştırmanın ikinci alt probleminde, resmi ve özel ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin 

proaktif davranış sergileme düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. Resmi (

X =82,55) ve özel ( X  =86,93) ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin, proaktif davranışın alt 

boyutlarında yer alan davranışları sergileme düzeyleri arasında hem bir bütün olarak (t = -4.82, p < .00); 
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hem de proaktif davranışın üç boyutu açısından anlamlı bir farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılık tüm 

boyutlarda özel okullarda görev yapan öğretmenler lehinedir. 
Araştırmanın üçüncü alt problemi ile, resmi ve özel ortaokul öğretmenlerinin proaktif davranış 

sergileme düzeylerinin bazı bağımsız değişkenlere (cinsiyet, branş, mesleki kıdem, mezun olunan okul 

türü, en son bitirilen yüksek öğretim programı) göre,  anlamlı farklılık olup olmadığının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Resmi ve özel ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin proaktif davranış sergileme 
düzeylerinde, cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Resmi ve özel 

ortaokullarda proaktif davranışları, kadın öğretmenler (resmi: X =4,14 özel: X =4,35), erkek 

öğretmenlerden (resmi: X =4,11 özel: X =4,32) daha fazla sergilemektedir.  
 

 

 

Sonuç ve Öneriler 

Resmi ve özel ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin proaktif  davranış sergileme düzeyleri, resmi 

okullarda görev yapan öğretmenlerde “yüksek” düzeyde, özel okullarda görev yapan öğretmenlerin “çok 

yüksek” düzeyde olup, proaktif davranış sergileme düzeyleri, tüm boyutlarda özel ortaokullarda görev 
yapan öğretmenler lehinedir. 

Resmi ve özel ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin proaktif davranış sergileme 

düzeylerinde, cinsiyet, branş, mesleki kıdem, mezun olunan okul türü ve en son bitirilen yüksek öğretim 
programı değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Resmi [F(2-292)  = 1.750,  p = .176 

>.05] hem de özel [F(2-124)  = .842,  p = .433 >.05] ortaokul öğretmenlerinin proaktif davranış sergileme 

düzeylerinin branş değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir. Genel toplam 

incelendiğinde özel ( X =86,93)  ortaokul öğretmenlerinin proaktif davranış sergileme düzeyleri resmi  

( X =82,55) ortaokul öğretmenlerine kıyasla yüksek olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin proaktif 

davranış sergileme düzeyleri mesleki kıdem değişkenine göre, ölçeğin alt boyutlarında ve genelinde 
hem resmi [F(4, 290) = .666  p= .616 >.05]  hem de özel [F(4, 122) = .1004  p= .408 >.05]  okul öğretmenleri 

bakımından anlamlı farklılık göstermemektedir. Öğretmenlerin proaktif davranış sergileme düzeylerinin 

mezun olunan okul türü değişkenine göre de anlamlı farklılığın olup olmadığını belirlemek için yapılan 

t testi sonuçlarına göre resmi ( Eğitim fak.: X  =82,87  ve Diğer: X   =81,39 ; t= 1,241,   p > .05 )    ve     

özel ( Eğitim fak.: X  =86,83  ve Diğer: X   =87,20; t= -,204 ,  p >.05 )  okullarda çalışan öğretmenler 

için anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Resmi ve özel ortaokul öğretmenlerin proaktif davranış 

sergileme düzeylerinin en son bitirilen yüksek öğretim programı değişkenine göre anlamlı farklılığın 

olup olmadığını belirlemek için yapılan t testi sonuçlarına göre resmi ( Lisans.: X  =82,32  ve 

Lisansüstü: X   =84,16 ; t= -1,243,   p > .05 )    ve     özel (Lisans.: X  =87,06  ve Lisansüstü: X   =86,28 

; t= ,364 ,  p > .05 )  okullarda çalışan öğretmenler için anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: Proaktiflik, Proaktif Davranış, Özyeterlik, Öğretmen Özyeterlik Algısı. 
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STRENGTHENING TURKEY-AZERBAIJAN ALLIANCE  

AZERBAYCAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE YENİ BİR İVME 
 

MAHMUT BAYRAMOV 
Azerbaijan State University of Economics 

 

HASAN ABBASOV 
Krasnodar State University of Culture and Arts 

 

ABSTRACT 

26 years have passed since the signing of the treaty on the establishment of diplomatic relations between 

Turkey and Azerbaijan on January 14, 1992. The Republic of Turkey became the first state to recognize 
on November 9, 1991, an independent state of Azerbaijan, which declared its independence on August 

30, 1991. In 2010, an agreement on strategic partnership and mutual assistance was signed between the 

countries. This agreement contributed to the creation of a military alliance. The second article of the 
treaty, with reference to the 51st article of the UN Charter on the granting of the right to self-defense, 

stresses that if one of the parties is attacked by a third country or several states, Turkey and Azerbaijan 

will make common decisions for the purpose of security and defense . In order to strengthen bilateral 

relations in 2010, a high-level strategic cooperation council mechanism was established. Thus, bilateral 
relations between countries in the military, political, energy, and other spheres have reached the highest 

level. 

An important point in the Treaty on Strategic Partnership and Mutual Assistance was Article 7, which 
envisages the establishment of command control and coordination of the power structure between the 

armed forces of both countries. This indicates that countries can conduct joint military exercises, which 

they have been doing for several years now. Thanks to these military exercises, the potential for joint 
operations at the tactical, strategic and operational levels has been enhanced. 

The Turkish-Azerbaijani military alliance is supported by the Turkish Ministry of National Defense. 

The most important indicator of this support is the supply by Turkey to Azerbaijan of the national long-

range missile systems Sakarya and Kasyrga. These systems were applied by Azerbaijan in April 2016 
in clashes with Armenia. 
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BEIRUT AND LEBANON DURING THE OTTOMAN EMPIRE  

 

Dr. Mariam S. OLSSON 

London School of Economics 

 

Homayun FURMOLLY 
Kabul State University 

 

Dr. Ahmad Sharif FAKHER 
King Abdulaziz University 

 

ABSTRACT 
Flourishing Phoenician city-states along the Eastern Mediterranean coast dominate the trade of the 

ancient world before 1000 BC. In the centuries that follow the area is conquered by the Persians, by 

Alexander the Great and by the Romans. Ancient ruins throughout the area attest to all these different 

periods. During these times different religious, political and ethnic groups live side by side, sometimes 
peaceably, sometimes not. The area is still under Roman rule when the Prophet Mohammed begins 

teaching Islam in 610 AD. From 634 AD various Khalifs rule, culminating in the Ottoman state. 

By the 11th century AD most of the communities that live there today have already settled in the area. 
In 1516 the Ottomans take over. They are to rule for four centuries until 1918. Ottoman rule is based on 

economics; Christians and Jews – ‘People of the Book’ – have to recognize Islamic rule but are allowed 

to practice their own religions. They are freed from conscription but have to pay poll tax. 
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MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİNİN 

ALGILADIKLARI SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 
 

DR. ÖĞR. ÜYESİ BATTAL GÖLDAĞ 
İnönü Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin algıladıkları sosyal medya 

bağımlılık düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir.  Araştırma, İnönü Üniversitesi Malatya 
Meslek Yüksekokulunda 2018-2019 bahar döneminde öğrenim gören 253 ön lisans öğrencisiyle 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır.   

Öğrencilerin algıladıkları sosyal medya bağımlılık düzeylerini belirlemek amacıyla Şahin ve Yağcı 
tarafından geliştirilen "Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği-Yetişkin Formu (SMBÖ-YF)" kullanılmıştır. 

Ölçek beşli Likert tipinde ve  2 alt boyuttan (sanal tolerans ve sanal iletişim)  oluşmaktadır  Ölçeğin geneli 

için Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı ,94; alt boyutlardan sanal tolerans için ,92 ve sanal iletişim için 

,91'dir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 100, en düşük puan ise 20’dir. Puanın yüksek olması 
bireyin kendisini “sosyal medya bağımlısı” olarak algıladığı biçiminde değerlendirilmektedir. 

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; öğrencilerin %44,7'si (113 kişi) 1-3 tane, %51'i(129 kişi) 4-6 adet 

ve %4,3'ü(11 kişi) 6+ tane sosyal medya hesabına sahiptir. %32,4'ü (82 kişi) sahte sosyal medya hesabı 
kullanmış ve %67,6'sı (171 kişi) ise kullanmamıştır. 

Öğrencilerin algıladıkları sosyal medya bağımlılık düzeyleri arasında cinsiyete göre, sanal tolerans alt 

boyutunda ve sosyal medya bağımlılık toplam puanları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamış fakat 

sanal iletişim alt boyutunda kadın öğrenciler lehine anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır.  
Öğrencilerin algıladıkları sosyal medya bağımlılık düzeyleri arasında sahte hesap kullanma durumlarına ve 

sosyal medya hesaplarındaki arkadaş sayılarına göre, sanal tolerans ve sanal iletişim alt boyutunda ve sosyal 

medya bağımlılık toplam puanları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Bu farklılık sahte hesap 
kullanmayan öğrenciler ve daha az arkadaşa sahip öğrenciler lehindir.   

Öğrencilerin algıladıkları sosyal medya bağımlılık düzeyleri arasında günlük sosyal medya kullanım 

sürelerine ve sahip oldukları sosyal medya sayısına göre, sanal tolerans ve sanal iletişim alt boyutunda ve 
sosyal medya bağımlılık toplam puanları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Bu farklılık günde 

daha az sosyal medya kullanan öğrenciler ve daha az sosyal medya hesabına sahip öğrenciler lehindir.  

Öğrencilerin algıladıkları sosyal medya bağımlılık düzeyleri arasında profillerindeki bilgilerin doğru olma 

durumlarına göre, sanal tolerans ve sanal iletişim alt boyutunda ve sosyal medya bağımlılık toplam puanları 
arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.  

Öğrencilerin akademik not ortalamaları  ile algıladıkları sosyal medya bağımlılık düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.  
Anahtar Kelimeler : Bağımlılık, Sosyal Medya, Sosyal Medya Bağımlılığı, Meslek Yüksekokulu  

 

THE INVESTIGATION OF SOCIAL MEDIA ADDICTION LEVELS OF THE STUDENTS IN 
VOCATIONAL HIGH SCHOOLS 

ABSTRACT 

The purpose of the present study is to examine the perceived social media addiction levels of students 

studying at vocational high schools in terms of various variables. The present study was conducted in Inonu 
University, Malatya Vocational High School with 253 pre-graduate students studying in the spring semester 

of 2018-2019 academic year. The screening model has been utilized in the study. 

"Social Media Addiction Scale-Adult Form (SMAS-AF)" which was developed by Şahin and Yağcı has 
been used in order to determine the perceived social media addiction levels of the students. The scale 

consists of five Likert-type and 2 sub-dimensions (virtual tolerance and virtual communication). The 

Cronbach Alpha internal consistency coefficient for the overall scale is 0.94; for virtual tolerance from the 

sub-dimensions, .92 and .91 for virtual communication. The highest score is 100 and the lowest score is 20. 
The higher score is considered as an individual perceiving himself/herself as “social media addict”. 
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According to the results of the study; 44.7% of the students (113 people) have 1-3 social media accounts, 

1-3 people, 51% (129 people) 4-6 and 4.3% (11 people) 6 or more social media accounts. 32.4% (82 people) 
used a fake social media account and 67.6% (171 people) did not use at all. 

There was no significant difference between the perceived social media addiction levels of the students 

according to gender, virtual tolerance subscale and social media addiction total scores, however, there was 
a significant difference in favor of female students in the sub-dimension of virtual communication. 

A significant difference has been found between the perceived social media addiction levels of students and 

the total number of social media addiction subscale and virtual tolerance subscale and social media 
dependency according to fake account usage status and number of friends in social media accounts. This 

difference is in favor of students who do not use counterfeit accounts and students with fewer friends. 

According to the social media addiction levels of the students and the social media addiction period, there 

was a significant difference between the values of social tolerance and virtual communication subscale and 
social media addiction total scores. This difference is favored by students who use less social media per day 

and students with less social media accounts. 

There has not been significant difference between the levels of social media addiction of the students on 
perceived levels of social media dependency, and the total scores of virtual tolerance and virtual 

communication subscale and social media addiction. 

There has not been statistically significant relationship between academic grade point averages and 
perceived social media addiction levels of the students. 

Keywords: Addiction, Social Media, Social Media Addiction, Vocational High School 

 

Giriş 
Sosyal medya, insanların  içeriği hızlı, verimli ve gerçek zamanlı olarak paylaşmalarına izin vermek için 

tasarlanmış web sitelerine ve uygulamalara  verilen addır (Hudson, 2019).  Sosyal medya insanların 

sosyalleşmek için kullandıkları medya türü; birbirinden bağımsız olarak gelişmiş ve tüketicilerin kendi 
içeriklerini yansıtabilmelerini ve başkalarıyla paylaşmalarını sağlayan çevrimiçi uygulamalar olarak 

tanımlanabilir. Sosyal medyanın en önemli özelliği kullanıcıların kullanım kontrolüne sahip olmaları ve 

bunu yaparken de sıfıra yakın bir maliyete katlanmalarıdır (MEB, 2017). 

 Bireyin psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarını karşılayabildiğini düşündüğü sosyal medya; 
sosyalleşme, yalnızlığını giderme, boş zaman eğlencesi olarak değerlendirme, karşı cinsle ilişki kurma vb. 

birçok konuda gündelik hayatın vazgeçilmez bir olgusu hâline gelmektedir. Bu bakımdan bireyin psikolojik, 

duygusal ve düşünsel birçok ihtiyacını sosyal medya ortamında karşılama isteği, her ne kadar bağımlılığa 
yol açsa da, beraberinde bir kimlik oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Çoğu kez sanal bir nitelik taşıyan ve 

gerçek hayatta karşılık bulamayan bu kimlikler, gerçek hayatta bireyin ulaşamadığı, olmak isteyip de 

olamadığı durumları yansıtmaktadır (Babacan, 2016). 
 Gelişen teknolojinin bir yansıması olarak değişen iletişim pratikleri denilince akla ilk sosyal medya  

gelmektedir. Sosyal medya günümüzde en önemli iletişim araçlarından birisi olma yolunda hızla ilerleyen  

internetin en gözde uygulamaları arasında yer almaktadır. İnternet bugün artık bilgiye ulaşmak için 

kullanılan bir ağ olmanın ötesinde, bireyleri birbirine bağlayan ve sosyalleşmelerini kolaylaştıran bir mekan 
haline gelmiştir. İnternetin kullanılma sıklığı artarken, bu sıklık içinde de sosyal medyaya girilme oranı 

yükselmektedir. Yakın bir gelecekte neredeyse internet kullanımının çok önemli bir kısmının sosyal medya 

tarafından sağlanacağı düşünülmektedir (Tektaş, 2014, Aydın, 2016). Sosyal ağ sitelerini diğer 
uygulamalardan farklı kılan şey kişilerin yabancılarla iletişim kurmalarına imkan sağlaması değil, aynı 

zamanda kullanıcıların sosyal ağlarını eklemelerini ve görünür kılmalarını sağlamalarıdır. Bu ağlardaki 

görüşmeler, sosyal ağlar dışında yapılmayan ve genellikle  "gizli bağlar" (latent ties) şeklinde olmaktadır. 
Sosyal ağların çoğunda katılımcılar öncelikle kendi sosyal ağlarının parçası olan insanlarla görüşmekte yeni 

insanlarla fazla görüşmemektedirler (Boyd and Ellison, 2008).  

 Sosyal medya bağımlılığı, internet bağımlılığı gibi davranışsal bir bağımlılık olarak kabul edilebilir 

ve davranışsal bağımlılıkların yedi temel semptomu (dikkat çekme, hoşgörü, ruh hali değişikliği, çatışma, 
geri çekilme, sorunlar ve nüksetme) vardır (Cha ve Seo, 2018). Davranışsal bağımlılık araçsal ve eylemsel 
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olarak iki şekilde ele alınabilir. Araçsal bağımlılık,içerikten bağımsız olarak belirmektedir. Bireyler 

herhangi bir mesajla ilgili beklentileri olmasa da sosyal medya araçlarını kullanabilmektedirler.  Bu tip 
bağımlılıkta birey ne olursa olsun günün belirli saatlerinde sosyal medya araçlarını kullanma yoluna 

gitmektedir. Ayrıca bireylerin yüz yüze iletişim kurduktan sonra tekrar aynı kişilerle bir de sosyal medya 

kanalıyla iletişim kurması da bir ölçüde bu araçlara olan bağımlılığı ortaya koymaktadır (Hazar, 2011). 
 Sosyal ağların ihtiyaçlar dışında aşırı ve kontrolsüz bir şekilde kullanılması “dürtü kontrol 

bozukluğu” şeklinde ortaya çıkarak özellikle uzun süreçli olarak sosyal medyayı aktif kullanan gençlerde 

sosyal medya bağımlılığı oluşabileceği şeklinde yorumlanabilir (Bilgilier, 2018).  
 Bu bozukluklara sahip kişilerin temel özellikleri şunlardır:  

 1. Kendileri veya başkaları için zararlı olan bazı eylemleri gerçekleştirme arzularına ya da 

 dürtülerine karşı koymayı başaramazlar. Eylemde planlı ya da plansız olabilirler.  

 2. Eylemden önce gittikçe artan bir gerilim ve sıkıntı duygusu yaşarlar.  
 3. Eylemi gerçekleştirmekten dolayı bir tatmin ve rahatlama duygusu sağlanır. Eylem  tamamen 

benlikle uyumludur. Eylemden sonra suçluluk ya da pişmanlık hissedebilir ya da  hissetmeyebilir 

(Özdemir, Selvi ve Aydın, 2012). 

Yöntem 

 Araştırma ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. "Tarama modelleri, geçmişte ya da hala var 

olan bir durumu var olduğu haliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir". (Karasar, 2005). 

Evren ve Örneklem 

 Araştırmaya 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Malatya İnönü Üniversitesi Malatya 

Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören ön lisans öğrencileri dahil edilmiştir. Katılımcılar tarafından hatalı 

ve eksik doldurulan anketler çıkartıldıktan sonra  toplam 253 katılımcı araştırmaya dahil edilmiştir. 
Araştırmaya katılan öğrencilere ait bilgiler Tablo1'de verilmiştir. 

Tablo 1.  Araştırmaya Katılan Öğrencilere Ait Betimsel İstatistikler 

 Frekans % 

Cinsiyet 
Kadın 131 51,8 

Erkek 122 48,2 

Öğrenim görülen sınıf  
Birinci 125 49,4 

İkinci 128 50,6 

Yaş 

18-20 Yaş 140 55,3 

21-23 95 37,5 

24+ 18 7,1 

Sosyal medya kullanım 

süresi (günlük) 

1-3 Saat 130 51,4 

4-6 Saat 89 35,2 

7-9 Saat 23 9,1 

10+ Saat 11 4,3 

Sosyal medya kontrol 

etme sayısı (günlük) 

1-15 kez 126 49,8 

16-30 kez 80 31,6 

31-45 kez 23 9,1 

46-60 kez 7 2,8 

60+ kez 17 6,7 

Sosyal medya 

hesaplarındaki arkadaş 

sayısı 

1-50 kişi 51 20,2 

51-100 kişi 39 15,4 

101-150 kişi 25 9,9 

151-200 kişi 38 15,0 

201+ kişi 100 39,5 

Doğru 213 84,2 

Kısmen Doğru 31 12,3 
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Sosyal medya 

hesaplarındaki profil 

bilgileri 

Yanlış 9 3,6 

Sosyal medya 

hesaplarındaki profil 

bilgilerini kimler 

görebilir ? 

Herkes 36 14,2 

Sadece Arkadaşlarım 189 74,7 

Kendim Belirlerim 28 11,1 

Total 253 100,0 

Fake (sahte) hesap 

kullandınız mı? 

Evet 82 32,4 

Hayır 171 67,6 

Sosyal medya hesap 

sayısı 

1-3 Adet 113 44,7 

4-6 adet 129 51,0 

6+ adet 11 4,3 

Toplam 253 100,0 

 

Veri Toplama Araçları 
 Öğrencilerin algıladıkları sosyal medya bağımlılık düzeylerini belirlemek amacıyla Şahin ve Yağcı 

(2017) tarafından geliştirilen "Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği-Yetişkin Formu (SMBÖ-YF)" 

kullanılmıştır. Ölçek beşli Likert tipinde ve  2 alt boyuttan (sanal tolerans ve sanal iletişim)  oluşmaktadır  
Ölçeğin geneli için Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı ,94; alt boyutlardan sanal tolerans için ,92 ve sanal 

iletişim için ,91'dir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 100, en düşük puan ise 20’dir. Puanın yüksek 

olması bireyin kendisini “sosyal medya bağımlısı” olarak algıladığı biçiminde değerlendirilmektedir. 

Verilerin Çözümlenmesi 
 Veriler SPSS 24.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Fark analizleri için normallik varsayımı 

incelenmiş ve verilerin normal dağılım özelliği gösterdiği saptanmıştır. Bu yüzden veriler  betimleyici 

analizler (ortalama ve standart sapma) ile parametrik analizler olan bağımsız gruplar için t-testi, tek yönlü 
varyans analizi testi (ANOVA) ve Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi kullanılarak test edilmiştir. 

Anlamlılık düzeyi p<,05 alınmıştır. 

 

Bulgular 
Araştırmanın bu bölümünde toplanan verilerden elde edilen bulgulara yer verilmiştir.  

Tablo 2.  Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sahip Oldukları Sosyal Medya Hesaplarına Göre Dağılımı 

Sosyal Medya Hesabı Frekans % 

Whatsapp (Mesajlaşma) 243 
96,05 

Instagram 219 
86,56 

Youtube 153 
60,47 

Face Book 132 
52,17 

Twitter 105 
41,50 

Snaphchat (Mesajlaşma) 88 
34,78 

Pinterest 21 
8,30 

Periscope 8 
3,16 

 Tablo 2'e göre araştırmaya katılan öğrenciler mesajlaşmak için Whatsapp'ı Sosyal ağ uygulaması 

olarak ta Instagram'ı tercih etmektedirler.  
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Tablo 3. Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Medya Bağımlılıklarının Cinsiyete Göre t Testi Analizi 

Sonuçları 

                           

          

Cinsiyet 

n x̅ S Sd t p 

Sanal Tolerans 
Kadın 131 30,41 9,12 251 ,295 ,768 
Erkek 122 30,09 8,17    

Sanal İletişim  
Kadın 

131 21,58 6,72 
251 -2,331 

,021

* 

Erkek 122 23,64 7,32    

Sosyal Medya Bağımlılık 

Toplam 

Kadın 
131 52,00 14,2

8 
251 -,963 ,336 

Erkek 
122 53,73 14,3

9 
   

*p<0,05 
 Tablo 3'e göre  araştırmaya katılan kadın ve erkek öğrencilerin, sanal iletişim alt boyutu (t(251)=-

2,331,p<0,05) bağımlılıkları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Bu farklılık kadın öğrenciler 

lehinedir. Kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre sanal iletişim boyutunda bağımlıkları daha düşüktür.  
Sanal tolerans (t(251)=,295, p> 0,05) ve  sosyal medya bağımlılık toplam puanları (t(251)=-,963, p> 0,05) 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.   

Tablo 4.  Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Medya Bağımlılıklarının Öğrenim Gördükleri Sınıflara Göre t 
Testi Analizi Sonuçları 

                          Sınıf n x̅ S Sd t p 

Sanal Tolerans 
Birinci 125 30,30 8,85 251 ,085 ,932 

İkinci 128 30,21 8,51    

Sanal İletişim  
Birinci 125 21,97 7,33 251 -1,344 ,180 
İkinci 128 23,17 6,80    

Sosyal Medya Bağımlılık 

Toplam 

Birinci 125 52,28 14,8

4 
251 -,611 ,542 

İkinci 128 53,38 13,8
1 

   

 Tablo 4'e göre  araştırmaya katılan birinci ve ikinci sınıf  öğrencilerinin, sanal tolerans (t(251)=-

,085,p>0,05), sanal iletişim (t(251)=-1,344, p> 0,05) alt boyutlarında ve  sosyal medya bağımlılık toplam 

puanları (t(251)=-,611, p> 0,05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.   
Tablo 5.  Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Medya Bağımlılıklarının Sahte Hesap Kullanma Durumlarına 

Göre t Testi Analizi Sonuçları 

                         Sahte Hesap 

Kullanma 
n x̅ S Sd t p 

Sanal Tolerans 
Evet 82 33,37 8,35 

251 4,089 
,000

* 

Hayır 171 28,76 8,43    

Sanal İletişim  

Evet 82 24,52 7,62 
251 3,071 

,002

* 
Hayır 171 21,64 6,63    

Sosyal Medya Bağımlılık 

Toplam 

Evet 82 57,90 14,3

9 
251 4,005 

,000

* 

Hayır 171 50,40 13,7
0 

   

*p<0,05 
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 Tablo 5'e göre  araştırmaya katılan öğrencilerinin sahte (fake) hesap kullanma durumlarına göre, 

sanal tolerans (t(251)=4,089,p<0,05), sanal iletişim (t(251)=3,071, p< 0,05) alt boyutlarında ve  sosyal medya 
bağımlılık toplam puanları (t(251)=4,005, p>0,05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa 

rastlanmıştır.  Bu farklılık sahte sosyal medya hesabı kullanmayan öğrenciler lehinedir. Sahte sosyal medya 

hesabı kullanmayan öğrencilerin sosyal medya bağımlılık düzeyleri sahte sosyal medya hesabı kullanan 
öğrencilere göre daha düşüktür. 

Tablo 6. Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Medya Bağımlılıklarının Arkadaş Sayısına  Göre  Anova Testi 

Sonuçları. 
A: 1-50 Kişi    B: 51-100 Kişi        C: 101-150 Kişi  D:151-200 Kişi  E: 201+ Kişi 

  
Kareler 
Toplamı 

Sd 

Kareler 

Ortalama

sı 

F p Fark 

Sanal Tolerans 

Gruplar 

arası 

2014,361 4 503,590 7,386 ,000 
A ile  

Gruplar içi 16907,939 248 68,177   D ve E 

Toplam 18922,300 252     

Sanal İletişim 

 

Gruplar 

arası 

1569,398 4 392,349 8,782 ,000 
A ile  

Gruplar içi 11080,191 248 44,678   D ve E 
Toplam 12649,589 252     

Sosyal Medya 
Bağımlılık 

Toplam 

Gruplar 

arası 

7044,594 4 1761,148 9,758 ,000 
A ile  

Gruplar içi 44761,762 248 180,491   D ve E 

Toplam 51806,356 252     

 

 Tablo 6'a göre  araştırmaya katılan öğrencilerin medya hesaplarındaki arkadaş sayılarına göre, sanal 

tolerans (F(4;248) =7,386, p< 0,05), sanal iletişim (F(4; 248) = 8,782, p< 0,05) ve sosyal medya  bağımlılık 
toplam puanları (F(4;248) =9,758 p< 0,05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. 

Farklılaşmanın hangi guruplar arasında olduğunu belirlemek üzere yapılan Tukey testine göre bu farklılık, 

sanal tolerans boyutunda arkadaş sayısı 1-50 kişi (�̅�=26,03)  olan öğrenciler ile 151-200 kişi (�̅�=29,00) ve 

201+ kişi (�̅�=33,42)  olan öğrenciler arasındadır. Sanal iletişim boyutunda yine bu farklılık arkadaş sayısı 

1-50 kişi (�̅�=18,33)  olan öğrenciler ile 151-200 kişi (�̅�=22,68) ve 201+ kişi (�̅�=25,07)  olan öğrenciler 

arasındadır. 

 Sosyal medya bağımlılık toplam puanları arasında sosyal medya hesabındaki arkadaş sayısı 1-50 

kişi(�̅�=44,37)  olan öğrenciler ile 151-200 kişi (�̅�=51,68)  ve 201+ kişi (�̅�=58,49)  olan öğrenciler 

arasındadır. Öğrencilerin  sosyal medya hesaplarındaki arkadaş sayıları arttıkça algıladıkları sosyal medya 

bağımlık düzeyleri de artmaktadır.  
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Tablo 7. Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Medya Bağımlılıklarının Günlük Sosyal Medya Kullanım 

Sürelerine  Göre  Anova Testi Sonuçları. 
A: 1-3 saat    B: 4-6 saat   C: 6-9 saat   D:10+ saat   

  
Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

Ortalama
sı 

F p Fark 

Sanal Tolerans 

Gruplar 

arası 

4791,873 3 1597,291 28,147 ,00

0 

A ile 

B,C,D 

Gruplar içi 14130,427 249 56,749    
Toplam 18922,300 252     

Sanal İletişim 

 

Gruplar 

arası 

2398,603 3 799,534 19,421 ,00

0 

A ile 

B,C,D 

Gruplar içi 10250,986 249 41,169    
Toplam 12649,589 252     

Sosyal Medya 

Bağımlılık 

Toplam 

Gruplar 

arası 

13877,338 3 4625,779 30,368 ,00

0 

A ile 

B,C,D 

Gruplar içi 37929,018 249 152,325    

Toplam 51806,356 252     

 

 Tablo 7'e göre  araştırmaya katılan öğrencilerin günlük sosyal medya kullanım sürelerine  göre, 
sanal tolerans (F(3;249) =28,147, p< 0,05), sanal iletişim (F(3; 249) = 19,421, p< 0,05) ve sosyal medya  

bağımlılık toplam puanları (F(3;249) =30,368 p< 0,05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa 

rastlanmıştır. Farklılaşmanın hangi guruplar arasında olduğunu belirlemek üzere yapılan Tukey testine göre 

bu farklılık, sanal tolerans boyutunda sosyal medya kullanım süresi 1-3 saat olan  (�̅�=26,36)  olan öğrenciler 

ile 4-6 saat (�̅�=33,08), 6-9 saat (�̅�=36,04)  ve 10+ saat (�̅�=41,27)  olan öğrenciler arasındadır. Sanal iletişim 

boyutunda yine bu farklılık sosyal medya kullanım süresi 1-3 saat olan  (�̅�=20,03)  olan öğrenciler ile 4-6 

saat (�̅�=23,95), 6-9 saat (�̅�=27,56)  ve 10+ saat (�̅�=31,18)  olan öğrenciler arasındadır. 

 Sosyal medya bağımlılık toplam puanları arasında sosyal medya kullanım süresi 1-3 saat olan  

(�̅�=46,39)  olan öğrenciler ile 4-6 saat (�̅�=57,04), 6-9 saat (�̅�=63,60)  ve 10+ saat (�̅�=72,45)  olan öğrenciler 

arasındadır. Öğrencilerin günlük sosyal medya kullanım süreleri  arttıkça algıladıkları sosyal medya 

bağımlık düzeyleri de artmaktadır.  

 

Tablo 8. Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Medya Bağımlılıklarının Sahip oldukları Sosyal Medya Hesap 

Sayılarına  Göre  Anova Testi Sonuçları. 
A: 1-3 adet    B: 4-6 adet  C: 6+ adet     

  
Kareler 
Toplamı 

Sd 

Kareler 

Ortalama

sı 

F p Fark 

Sanal Tolerans 

Gruplar 

arası 

1547,263 2 773,631 11,131 ,00

0 
A ile B,C 

Gruplar içi 17375,038 250 69,500    

Toplam 18922,300 252     

Sanal İletişim 

 

Gruplar 

arası 

1057,253 2 528,627 11,400 ,00

0 
A ile B,C 

Gruplar içi 11592,335 250 46,369    
Toplam 12649,589 252     

Sosyal Medya 
Bağımlılık 

Toplam 

Gruplar 

arası 

5161,229 2 2580,615 13,831 ,00

0 
A ile B,C 

Gruplar içi 46645,126 250 186,581    

Toplam 51806,356 252     
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 Tablo 8'e göre  araştırmaya katılan öğrencilerin sahip oldukları sosyal medya hesabı sayısına   göre, 

sanal tolerans (F(2;250) =11,131, p< 0,05), sanal iletişim (F(2; 250) = 11,400, p< 0,05) ve sosyal medya  
bağımlılık toplam puanları (F(2;250) =13,831 p< 0,05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa 

rastlanmıştır. Farklılaşmanın hangi guruplar arasında olduğunu belirlemek üzere yapılan Tukey testine göre 

bu farklılık, sanal tolerans boyutunda sosyal medya hesabı sayısı 1-3 adet (�̅�=27,59)  olan öğrenciler ile 4-

6 adet (�̅�=32,16) ve 6+ adet (�̅�=35,27)  olan öğrenciler arasındadır. Sanal iletişim boyutunda yine bu 

farklılık 1-3 adet (�̅�=20,39)  olan öğrenciler ile 4-6 adet (�̅�=24,11) ve 6+ adet (�̅�=27,00)  olan öğrenciler 

arasındadır. 

 Sosyal medya bağımlılık toplam puanları arasında bu farklılık sosyal medya hesabı sayısı 1-3 adet 

(�̅�=47,99)  olan öğrenciler ile 4-6 adet (�̅�=56,27) ve 6+ adet (�̅�=62,27)  olan öğrenciler arasındadır. 

Öğrencilerin sahip oldukları sosyal medya hesabı sayısı arttıkça algıladıkları sosyal medya bağımlık 

düzeyleri de artmaktadır.  
 

Tablo 9. Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Medya Bağımlılıklarının Yaşlarına Göre  Anova Testi Sonuçları. 

  
Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

Ortalama
sı 

F p Fark 

Sanal Tolerans 

Gruplar 

arası 

451,743 2 225,872 3,057 ,05

1 
Yok 

Gruplar içi 18470,557 250 73,882    

Toplam 18922,300 252     

Sanal İletişim 
 

Gruplar 

arası 

33,177 2 16,589 ,329 ,72

0 
Yok 

Gruplar içi 12616,412 250 50,466    

Toplam 12649,589 252     

Sosyal Medya 

Bağımlılık 

Toplam 

Gruplar 

arası 

715,519 2 357,759 1,751 ,17

6 
Yok 

Gruplar içi 51090,837 250 204,363    

Toplam 51806,356 252     

 

 Tablo 9'a göre  araştırmaya katılan öğrencilerin yaşlarına göre, sanal tolerans (F(2;250) =3,057, p> 
0,05), sanal iletişim (F(2; 250) = ,329, p>0,05) ve sosyal medya  bağımlılık toplam puanları (F(2;250) =1,751 p> 

0,05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.  

Tablo 10. Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Medya Bağımlılık Düzeyleri ile  Akademik Ortalamaları 
Arasındaki İlişkiyi Belirlemek Üzere Yapılan Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişken n r p 

Algılanan Sosyal Medya Bağımlılık Düzeyleri  
253 -,057 ,370 

Akademik Ortalama 

 Tablo 10'a göre öğrencilerin algıladıkları sosyal medya bağımlılık düzeyleri ortalamaları ile 
akademik ortalamaları  arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur (r=-,057, p>,05). Buna göre 

öğrencilerin akademik ortalamaları üzerinde sosyal medya bağımlılık düzeylerinin anlamlı bir etkisi yoktur. 

Sonuç ve Öneriler 
 Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; öğrencilerin %44,7'si (113 kişi) 1-3 tane, %51'i(129 kişi) 

4-6 adet ve %4,3'ü(11 kişi) 6+ tane sosyal medya hesabına sahiptir. %32,4'ü (82 kişi) sahte sosyal medya 

hesabı kullanmış ve %67,6'sı (171 kişi) ise kullanmamıştır. 
 Öğrencilerin algıladıkları sosyal medya bağımlılık düzeyleri arasında cinsiyete göre, sanal tolerans 

alt boyutunda ve sosyal medya bağımlılık toplam puanları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamış fakat 

sanal iletişim alt boyutunda kadın öğrenciler lehine anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Kadın öğrencilerin 

erkek öğrencilere göre sanal iletişim boyutunda bağımlıkları daha düşüktür. Elhai Hall ve Erwin(2018), 
Aktan (2018), Balcı ve Baloğlu (2018), Keçe (2016), Çiftçi (2018), Tutgun-Ünal ve Deniz (2016),  yaptıkları 
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çalışmada sosyal medya bağımlılığında kadın katılımcılar ve erkek katılımcılar arasında bir farklılığın 

olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Özgür (2013), Balcı ve Gölcü(2013), yaptığı çalışmada sosyal medya 
bağımlılığı açısından kadın katılımcılar ile erkek katılımcılar arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılığa 

rastlamıştır. Elde edilen sonuçlara göre erkek öğrencilerin sosyal medya bağımlılık düzeyleri kadın 

öğrencilerden daha yüksektir.  
 Sahte sosyal hesabı kullanmayan öğrencilerin algıladıkları sosyal medya bağımlılık düzeylerinin  

sahte sosyal medya hesabı kullanan öğrencilere göre daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Sosyal medya hesaplarındaki arkadaş sayısı fazla olan öğrencilerin algıladıkları sosyal medya 
bağımlılık düzeylerinin arkadaş sayısı az olanlara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 Öğrencilerin yaşlarına göre, algıladıkları sosyal medya bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılığa rastlanmamıştır. Tutgun-Ünal (2015), Tutgun-Ünal ve Deniz (2016), Baz(2018) yaptıkları 

çalışmalarda elde ettiğimiz sonucu destekler sonuca ulaşmışlar ve yaşa göre anlamlı bir farklılığa 
rastlamamışlardır. 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin günlük sosyal medya kullanım sürelerine  göre, sanal tolerans, 

sanal iletişim ve sosyal medya  bağımlılık toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa 
rastlanmıştır. Öğrencilerin günlük sosyal medya hesapların kullanım süresi arttıkça algıladıkları sosyal 

medya bağımlık düzeylerinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Balcı ve Baloğlu (2018), Aktan (2018), 

Tutgun-Ünal (2015), Tutgun-Ünal ve Deniz (2016) yaptıkları çalışmada elde ettikleri sonuçlara göre sosyal 
medya kullanım süresi ve sıklığı arttıkça, sosyal medya bağımlılık düzeyinde de bir artış yaşanmaktadır.  

 Araştırmaya katılan öğrencilerin sahip oldukları sosyal medya hesap sayısına göre, sanal tolerans 

,sanal iletişim ve sosyal medya  bağımlılık toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa 

rastlanmıştır. Öğrencilerin sahip oldukları sosyal medya hesapların sayısı arttıkça algıladıkları sosyal medya 
bağımlık düzeylerinin arttığı sonucuna ulşılmıştır. Tutgun-Ünal ve Deniz (2016)  kullanılan sosyal medya 

hesap sayısına göre anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Sosyal medya hesap sayısı fazla olan öğrencilerin  

sosyal medya bağımlılık düzeyleri daha yüksektir. 
 Araştırmamızda elde ettiğimiz diğer bir sonuca göre, öğrencilerin akademik ortalamaları üzerinde 

sosyal medya bağımlılık düzeylerinin anlamlı bir etkisi yoktur. Khan (2009),  Englander, Terregrossa ve 

Wang (2010)'a göre ise aşırı sosyal medya kullananlar  çoğu zaman akademik olarak düşük performans 

göstermektedir.  
 Araştırmamızda elde ettiğimiz sonuçlara göre öğrencilerin sanal tolerans boyutunda ortalamaları 

(En yüksek 55 ve en düşük 11)  �̅�=30,25, sanal iletişim boyutunda (En yüksek 45 ve en düşük 9)   �̅�=22,58 

ve toplam puanları  (En yüksek 100 ve en düşük 20)  ortalamaları �̅�=52,83 dür. Elde edilen sonuçlar, 
öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığına ilişkin ortalamalarının orta düzeyde olduğunu göstermektedir. 

Bu sonuç şuan için tehlikeli görünmemekle birlikte sosyal medyaya olan ilginin gençler arasında her geçen 

gün artması bağımlılık düzeylerinin izlenmesi gerektiğini göstermektedir.  

 Araştırmamızda elde ettiğimiz ve diğer çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre, bireylerin sosyal 
medyada geçirdikleri zamanın artması bağımlılık düzeylerinin artmasına yol açmaktadır. Sosyal medya 

kullanıcıların sosyal medya kullanım sürelerini denetim altında tutmaları bağımlılığın önüne geçilmesini 

sağlayan adımlardan biri olabilir.  
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ÖZET 
Bu araştırmanın temel amacı öğretmenlerin çoklu zekâ alanlarını belirlemektir. Bu amaçla nicel araştırma 

desenlerinden tarama modelinde betimsel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Malatya 

ili merkez ilçelerinden Yeşilyurt ve Battalgazi ile diğer ilçelerinden Akçadağ, Darende, Doğanşehir ve 
Doğanyol’da görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü 

olarak ve eksiksiz biçimde tamamlayan öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı iki 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı öğretmenlerin cinsiyet, branş, en son tamamladığı 

öğretim kurumu, öğretmenlikteki kıdemi ve görev yaptığı öğretim kurumunu belirlemeyi amaçlayan beş 
soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcı öğretmenlerin çoklu zekâ alanlarını belirlemeyi 

amaçlayan, Gülşen (2015) tarafından geliştirilen Çoklu Zekâ Alanları Değerlendirme Ölçeğindeki 80 madde 

yer almaktadır. Oluşturulan bu veri toplama aracının araştırmanın örnekleminde yer alan okullardaki 
öğretmenlere uygulanma süreci tamamlanmak üzeredir. Elde edilen veriler istatistik paket programı olan 

SPSS’e aktarılmaya başlanmıştır. Araştırmada verilerin toplanması ve analiz süreci tamamlanma 

aşamasındadır. Araştırmanın kongrede sözlü bildiri olarak sunulması kabul edildiği takdirde, çalışma 
tamamlanarak kongrede katılımcılara sunulması öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Zekâ, çoklu zeka, öğretmenlerin çoklu zeka alanları.  

 

Kaynakça 
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of Human Sciences, 12(2), 1918-1930. doi: 10.14687/ijhs.v12i2.3469 

 
TEACHERS' MULTIPLE INTELLIGENCE AREAS 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this research is to determine the multiple intelligence areas of teachers. For this 
purpose, a descriptive research has been carried out in the screening model. The population of the study 

consists of teachers from the central districts of Malatya, Yesilyurt and Battalgazi, and other districts of 

Akçadağ, Darende, Doğanşehir and Doğanyol. The sample consists of teachers who completed the data 

collection tool voluntarily and completely. The data collection tool has two parts. In the first part, there are 
five questions which aim to determine the gender, branch, the last education institution of the participant 

teachers, the seniority in teaching and the educational institution where he / she works. In the second part, 

there are 80 questions in the Multiple Intelligence Areas Evaluation Scale developed by Gülşen (2015) 
which aims to determine the multiple intelligence areas of the participant teachers. The process of applying 

this data collection tool to teachers in schools is about to be completed. The data obtained was started to 

transfer to SPSS, which is a statistical package program. The data collection and analysis process is in the 
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process of completion. If it is accepted to present the research as an oral presentation at the congress, the 

study is expected to be completed and presented to the participants at the congress. 
 

 

 
Keywords: Intelligence, Multiple Intelligence, Teachers' Multiple Intelligence Areas 
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ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı ilkokul öğretmenlerinin örgütsel affedicilik düzeylerini belirlemektir. Bu 
amaçla nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın evrenini Malatya ili merkez ilçelerinden Yeşilyurt ve Battalgazi’deki ilkokullarda görev 

yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak ve eksiksiz 

biçimde tamamlayan ilkokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı iki 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı öğretmenlerin cinsiyet, branş, en son tamamladığı 

öğretim kurumu ve öğretmenlikteki kıdemlerini belirlemeyi amaçlayan dört soru yer almaktadır. İkinci 

bölümde ise katılımcı öğretmenlerin örgütsel affedicilik düzeylerini belirlemeyi amaçlayan, Nayır ve 
Karaman Kepenekçi (2015) tarafından geliştirilen Örgütsel Affedicilik Ölçeğinden oluşan 21 madde yer 

almaktadır. Oluşturulan bu veri toplama aracının araştırmanın örnekleminde yer alan ilkokul 

öğretmenlerine uygulanması tamamlanma aşamasındadır. Elde edilen veriler istatistik paket programı 
olan SPSS’e aktarılmaya başlanmıştır. Araştırmada verilerin toplanması süreci tamamlanmak üzeredir. 

Araştırmanın kongrede sözlü bildiri olarak sunulması kabul edildiği taktirde, çalışma tamamlanarak 

kongrede katılımcılara sunulması öngörülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Affedicilik, Öğretmenlerin Örgütsel Affediciliği, İlkokul Öğretmeni. 

 

THE ORGANİZATİONAL FORGİVENESS LEVELS OF PRİMARY SCHOOL TEACHERS 
 

ABSTRACT 

The main purpose of this study is to determine the organizational forgiveness levels of primary school 
teachers. For this purpose, a descriptive survey was carried out in the scanning model from 

quantitative research patterns. Target population  of the research consists of teachers working in 

primary schools in Yeşilyurt and Battalgazi from the Central Districts of Malatya province. The 

sample consists of primary school teachers who have completed the data collection tool voluntarily 
and fully. The research data collection tool consists of two parts. The first part contains four questions 

aimed at determining the experience of the participating teachers in gender, branch, the latest 

completed education institution . In the second part, 21 articles of the organizational forgiveness scale 
developed by Nayır and Karaman kepenekçi (2015), aiming to determine the level of organizational 

forgiveness of participating teachers are included. The implementation of this data collection tool to 

primary school teachers in the sample of the research is at the stage of completion . The data obtained 

was transferred to the statistical package program SPSS. The process of collecting data in the research 
is about to be completed. If the research is accepted as an oral presentation in the Congress, the study 

is expected to be completed and presented to the participants in the Congress. 

 
Keywords: Organizational forgiveness, teachers ' organizational forgiveness, primary school teacher. 
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İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK ALGISI 

 

DOÇ. DR. NECDET KONAN 
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 

 

GÜVEN YILDIRIM 
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

 

 

ÖZET 
Bu araştırmanın temel amacı ilkokul öğretmenlerinin tükenmişlik algısını belirlemektir. Bu amaçla nicel 

araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 

evrenini Malatya ili merkez ilçelerinden Yeşilyurt ve Battalgazi’deki ilkokullarda görev yapan 

öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak ve eksiksiz biçimde 
tamamlayan ilkokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı öğretmenlerin cinsiyet, branş, en son tamamladığı öğretim 

kurumu ve öğretmenlikteki kıdemlerini belirlemeyi amaçlayan dört soru yer almaktadır. İkinci bölümde 
ise katılımcı öğretmenlerin tükenmişlik algısını belirlemeyi amaçlayan, Maslach ve Jackson tarafından 

geliştirilen Maslach Tükenmişlik Envanteri’nin bazı değişikliklerle Maslach, Jackson ve Schwab 

tarafından eğitimcilere uyarlanması sonucunda elde edilen Maslach Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci 

Formu’nun, İnce ve Şahin (2015) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan 22 madde yer almaktadır. 
Oluşturulan bu veri toplama aracının araştırmanın örnekleminde yer alan ilkokul öğretmenlerine 

uygulanması tamamlanması aşamasına gelmiştir. Elde edilen veriler istatistik paket programı olan 

SPSS’e aktarılmaya başlanmıştır. Araştırmada verilerin toplanması ve analiz süreci tamamlanmak 
üzeredir. Araştırmanın kongrede sözlü bildiri olarak sunulması kabul edildiği taktirde, çalışma 

tamamlanarak kongrede katılımcılara sunulması öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İlkokul Öğretmeni, tükenmişlik, öğretmenlerin tükenmişliği 

 

BURNOUT PERCEPTION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS 

 

  
ABSTRACT 
The main purpose of this research is to determine the perception of burnout among primary 

school teachers . For this purpose, a descriptive research has been carried out in the screening 
model. The universe of the study consists of teachers working in primary schools in Yesilyurt and 

Battalgazi. The sample is composed of primary school teachers who complete the data collection tool 

voluntarily and completely. The data collection tool consists of two parts. In the first part, there are four 
questions which aim to determine the seniority of the participant teachers in terms of gender, branch , 

the last education institution and their teaching. In the second part aims to determine 

the burnout perception of participating teachers, Maslach and developed by Jackson Maslach Burnout 

Inventory Maslach with somemodifications, Jackson and obtained as a result of adapting to educators 
by Schwab Maslach Burnout Inventory-Educators Form n Thin and Sahin (2015) There are 22 articles 

which are adapted to Turkish. The application of this data collection tool to the primary school teachers 

in the sample of the study is at the stage of completion. The data obtained 
were transferred to SPSS , which is a statistical package program .The data collection and analysis 

process is about to be completed. It is presented as oral presentations at the congress of 

the study, if accepted, work is expected to be completed and presented to the participants at the congress. 

Key Words : Primary School Teacher, burnout, teachers burnout 
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İLKOKUL VE ORTAOKUL YÖNETİCİLERİNİN KAYNAK SAĞLAMADA 

KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 

DOÇ. DR. NECDET KONAN 
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 

 

VAHAP ARIKAN 
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı ilkokul ve ortaokul yöneticilerinin kaynak sağlamada karşılaştıkları 
sorunları ve çözüm önerilerini belirlemektir. Bu amaçla nitel araştırma desenlerinden olgu bilim 

modelinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Malatya ili merkez ilçeleri 

olan Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde ilkokul ve ortaokullarda görev yapan okul müdürleri 

oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma gurubu nitel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan amaçlı 
örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Bu amaçla eğitim bölgelerinin her birinde, başarılı biçimde kaynak 

yaratan okul müdürleriyle ve bu konuda yeterince başarılı olmayan okul müdürleriyle görüşme 

yapılmıştır. Veri toplamada araştırmanın amacını gerçekleştirecek biçimde hazırlanan yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde katılımcı müdürlerin cinsiyetleri, okul müdürlüğündeki kıdemleri ve bulundukları okuldaki 

görev sürelerinin belirlenmesini amaçlayan üç soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise okul müdürlerinin 
kaynak sağlama ile ilgili karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini belirlemeyi 

amaçlayan beş soru yer almaktadır. Belirlenen okul müdürleriyle görüşmeler tamamlanmak üzeredir. 

Elde edilen verilerin bilgisayar ortamına aktarılmasına devam edilmektedir. Araştırmanın, kongrede 

sözlü bildiri olarak sunulması kabul edildiği takdirde, çalışmanın tamamlanarak kongrede katılımcılara 
sunulması öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Okulda kaynak yaratma, okul müdürü, okulda kaynak sorunu. 

 
PROBLEMS FACED BY PRİMARY AND SECONDARY SCHOOL ADMİNİSTRATORS İN 

RESOURCE PROVİSİON AND SOLUTİONS FOR THEM 

 

DOÇ. DR. NECDET KONAN 
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 

 

VAHAP ARIKAN 
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

 

ABSTRACT 
The main objective of this research is to determine the problems and solutions of primary school and 

middle school administrators in providing fund.  For this purpose, a research has been carried out in the 

phenomenologic model of qualitative research designs. The study group consists of the school principals 
who work in primary and secondary schools in the central districts of Malatya; Yeşilyurt and Battalgazi. 

The study group of the research was determined by purposeful sampling method which is widely used 

in qualitative research. For this purpose, in each of the educational districts, interviews were made with 
school principals who have successfully created resources and school principals who are not successful 

in this field. A semi-structured interview form was used to collect the data which will realize the purpose 

of research. The interview form consists of two parts. In the first part, there are three questions which 

aim to determine the gender of the participant managers, their seniority in the school administration and 
their term in the school. In the second part, there are five questions which aim to determine the problems 

encountered by school principals about the fund supply and the solution suggestions for these problems. 

Negotiations with the designated school heads are about to be completed. The data obtained is being 
transferred to the computers. If the research is accepted to be presented as an oral report at the congress, 

the study is expected to be completed and presented to the participants at the congress. 

Key Words: School Fundraising, School Principal, School Resource Problem.
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THE PERPECTİON SENSİBİLİTY OF TEACHERS TO THE ENVİRONMENT 

 

DOÇ. DR. NECDET KONAN 
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 

 

ZEHRA ASLAN 
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

 

 

SUMMARY 

The main goal of this research is to state the perfection of sensibility to the environment for secondary 
school teachers with this goal, from quantitative research patters to the screening model descriptive 

research is realised. The universe of research, the teachers working in Malatya and Central Districts, 

Yeşilyurt were created. If the sample it consists of teachers who completed data colletion and with 

wolunteers. Data collection tool consists of two sections. In first section, there are four question which 
aims to determine seniority in teaching and gender, bronch, age of this participant teachers and their the 

last educoation instvation. In the second part, is aim to determine the perpection of sensibility to 

environment, by developed Karatekin (2011) there are 19 items which consists of from Environmental 
Behaviour Scale. This data collection tod is about to complete the application process to the theachers 

who study in secondary schools. The propramme of statistics package SPSS is started to transfer. Data 

collections and analysis in this research is at the copletion stage. If the presentation of this research 
verbally is accepted, the presentation of this work to the participats teachers is predicted. 

 

Key Words: The sensibility of teachers to environment, the teacher and environment secondary school 

teachers. 
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HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN USTA ÖĞRETİCİLERİN MESLEKİ 

DOYUMU ALGISI 
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ÖZET 
Bu araştırmanın temel amacı Halk Eğitimi Merkezlerinde çalışan usta öğreticilerin mesleki doyum 

algısını belirlemektir. Bu amaçla nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Malatya ili tüm ilçelerinden Halk Eğitimi Merkezlerinde 

görev yapan usta öğreticiler oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak ve 
eksiksiz biçimde tamamlayan usta öğreticiler oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı iki 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı usta öğreticilerin cinsiyet, medeni durum, görev 

yaptığı ilçe, branş, öğrenim durumu, en son tamamladığı öğretim kurumu, yaş ve öğreticilikteki 
kıdemlerini belirlemeyi amaçlayan sekiz soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcı usta 

öğreticilerin iş doyumu algısını belirlemeyi amaçlayan, Kuzgun, Aydemir-Sevim ve Hamamcı (1999) 

tarafından geliştirilen Mesleki Doyum Ölçeği’nden oluşan 20 madde yer almaktadır. Oluşturulan bu veri 
toplama aracının araştırmanın örnekleminde yer alan usta öğreticilere uygulanması tamamlanma 

aşamasındadır. Elde edilen veriler istatistik paket programı olan SPSS’e aktarılmaya başlanmıştır. 

Araştırmada verilerin toplanması süreci tamamlanmak üzeredir. Araştırmanın kongrede sözlü bildiri 

olarak sunulması kabul edildiği takdirde, çalışma tamamlanarak kongrede katılımcılara sunulması 
öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Halk eğitimi merkezi, mesleki doyumu, usta öğretici. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı ortaokul öğretmenlerinin sosyal adalet algısını belirlemektir. Bu amaçla 

nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 
evrenini Malatya ili merkez ilçelerinden Yeşilyurt ve Battalgazi’deki ortaokullarda görev yapan 

öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak ve eksiksiz biçimde 

tamamlayan ortaokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı öğretmenlerin cinsiyet, branş, en son tamamladığı öğretim 
kurumu ve öğretmenlikteki kıdemlerini belirlemeyi amaçlayan dört soru yer almaktadır. İkinci bölümde 

ise katılımcı öğretmenlerin sosyal adalet algısını belirlemeyi amaçlayan Karacan, Bağlıbel ve Bindak 

(2015) tarafından geliştirilen Okullarda Sosyal Adalet Ölçeğinden oluşan19 madde yer almaktadır. 
Oluşturulan bu veri toplama aracı araştırmanın örnekleminde yer alan ortaokul öğretmenlerine 

uygulanmaya başlanmış ve elde edilen veriler istatistik paket programı olan SPSS’e aktarılmaya 

başlanmıştır. Araştırmada verilerin toplanması süreci tamamlanmak üzeredir. Araştırmanın kongrede 
sözlü bildiri olarak sunulması kabul edildiği taktirde, çalışma tamamlanarak kongrede katılımcılara 

sunulması öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ortaokul öğretmeni, sosyal adalet, okullarda sosyal adalet. 
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THE SOCİAL JUSTİCE PERCEPTION OF SECONDARY SCHOOLS TEACHERS 

 

ABSTRACT 
The basic aim of this research is to show the social justice perception of secondary school 

teachers.Therefore, descriptive research is used in scanning model which is one of the important types 

of quantitive research.The universe of the research is teachers who who work as as asecondary school 

teachers in Battalgazi and Yeşilyurt.The sample is voluntary secondary school teachers.In research 
consisting datum is divided into two categories.In the first part there are four questions about teachers 

such as sex,branch,last education department and working year.In the second part there are 19 subjects 

that is developed buy Karacan,Bağlıbel and Bindal(2015) to Show the teachers social justice 
perception.Consisting datum tool is applied to teachers and data were conveyed to SPSS which is known 

as statistics packet program.In research consisting datum is about the finish.I f research is accepted oral 

announcement in the congress the study will be presented to the attendents. 

Key words:Secondary school teacher,social justice,social justice at schools. 
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ÖZET 
Rehberlik ve araştırma merkezlerinin amacı eğitsel tanılama, izleme ve yerleştirme işlemlerini yapmak; 

öğrenciler için psikolojik danışmanlık hizmetlerini yürütmektir. Rehberlik ve araştırma merkezleri bu 

amacını gerçekleştirebilmek için insan ve madde kaynağından kaynaklanan farklı sorunlarla 
karşılaşmaktadır. Bu sorunların belirlenmesi ve çözümüne yönelik olarak rehberlik ve araştırma 

merkezinde çalışan yönetici, rehberlik ve özel eğitim öğretmenlerinin deneyim, gözlem ve önerilerinin 

katkı sağlaması beklenmektedir. Bu araştırmanın temel amacı rehberlik ve araştırma merkezlerinde 
yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini saptamaktır. Bu amaçla tarama modelinde betimsel bir araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli 

yönetici, rehberlik ve özel eğitim öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını 

gönüllü olarak ve eksiksiz biçimde tamamlayan rehberlik araştırma merkezlerinde yönetici, rehberlik ve 
özel eğitim öğretmeni olarak görev yapanlar oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı, 

araştırmacılar tarafından geliştirilen ve iki bölümden oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formudur. 

Birinci bölümde katılımcıların cinsiyet, branş, en son tamamladığı öğrenim kurumu, görev unvanı, 
bulunduğu görev unvanındaki toplam hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi, rehberlik ve 

araştırma merkezindeki hizmet süresi ve görev yaptığı ili belirlemeyi amaçlayan sekiz soru yer 

almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcıların rehberlik ve araştırma merkezinde yaşanan sorunlar ve 
çözüm önerilerini belirlemeyi amaçlayan üç açık uçlu soru yer almaktadır. Oluşturulan bu veri toplama 

aracı araştırmanın örnekleminde yer alan rehberlik ve araştırma merkezi yönetici ve öğretmenlerine 

uygulanması tamamlanma aşamasındadır Elde edilen veriler NVivo paket programına aktarılmaya 

başlanmıştır. Araştırmada verilerin toplanması süreci tamamlanmak üzeredir. Araştırmanın kongrede 
sözlü bildiri olarak sunulması kabul edildiği taktirde, çalışma tamamlanarak kongrede katılımcılara 

sunulması öngörülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Rehberlik ve araştırma merkezi, rehberlik öğretmeni, özel eğitim öğretmeni, 

RAM. 

 

PROBLEMS AND SUGGESTIONS IN GUIDANCE AND RESEARCH CENTERS 
 

ABSTRACT 

The purpose of guidance and research centers is to perform educational diagnosis, monitoring and 
placement procedures; to provide psychological counseling services for students. In order to achieve 

this aim, guidance and research centers face different problems arising from human and material 

sources. It is expected that the experience, observation and suggestions of the managers, guidance and 
special education teachers working in the guidance and research center will contribute to the 

determination and resolution of these problems. The main purpose of this study is to determine the 

problems and solutions offered in guidance and research centers. For this purpose, a descriptive research 

was conducted in the screening model. Guidance and research centers working in the research 
population in Turkey manage constitute guidance and special education teachers. The sample consists 

of those who work as managers, guidance and special education teachers in guidance research centers, 

which voluntarily and completely complete the data collection tool. The data collection tool of the 
research is a semi-structured interview form developed by the researchers. In the first part, there are 
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eight questions that aim to determine the gender, branch, the last completed education institution, job 

title, total service period in the job title, length of service in teaching, duration of service in the guidance 
and research center and the province where he / she works. In the second part, there are three open-

ended questions aiming to determine the problems and solution suggestions of the participants in the 

guidance and research center. This data collection tool is in the phase of completion of the application 
of the research and guidance center and teachers in the sample of the research. The data obtained have 

been transferred to the NVivo package program. The data collection process is about to be completed. If 

it is accepted to present the research as an oral presentation at the congress, the study is expected to be 
completed and presented to the participants at the congress. 

  

Keywords : Guidance and research center, guidance teacher, special education teacher, RAM. 
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İLKOKUL VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ALGISI 

 

DOÇ. DR. NECDET KONAN 
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 

 

BEKİR KARACA  
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

 

DERYA GÜNAY 
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı ilkokul ve lise öğretmenlerinin yenilikçi davranış algısını belirlemektir. 
Bu amaçla nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın evrenini Şanlıurfa ili Siverek ilçesindeki ilkokullarda ve liselerde görev yapan öğretmenler 

oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak ve eksiksiz biçimde tamamlayan 
ilkokul ve lise öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı öğretmenlerin cinsiyet, branş, en son tamamladığı öğrenim 

kurumu, öğretmenlikteki kıdemi ve görev yaptığı öğretim kurumunu belirlemeyi amaçlayan beş soru 
yer almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcı öğretmenlerin yenilikçi davranış algısını belirlemeyi 

amaçlayan, Jong ve den Hartog (2010) tarafından geliştirilen Çimen ve Yücel (2017) tarafından Türk 

kültürüne uyarlanan Yenilikçi Davranış Ölçeği’nden oluşan 10 madde yer almaktadır.  Oluşturulan bu 

veri toplama aracının araştırmanın örnekleminde yer alan ilkokul ve lise öğretmenlerine uygulanması 
tamamlanma aşamasındadır. Elde edilen veriler istatistik paket programı olan SPSS’e aktarılmaya 

başlanmıştır. Araştırmada verilerin toplanması süreci tamamlanmak üzeredir. Araştırmanın kongrede 

sözlü bildiri olarak sunulması kabul edildiği taktirde, çalışma tamamlanarak kongrede katılımcılara 
sunulması öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yenilikçi davranış algısı, yenilikçi davranış, ilkokul öğretmeni, lise  öğretmeni. 

 

 

PRİMARY AND HİGH SCHOOL TEACHERS’ PERCEPTİON OF OPENNESS TO CHANGE  

 

Abstract 
The main purpose of this research is to deternine the perception of openness to change of primary and 

high school teachers. For this purpose, a descriptive research with scanning model which comes from 

quantitative research figure has been carried out. The population of the study consists of teachers 
working in primary schools and high schools in Siverek district of Şanlıurfa province. The sample 

consists of primary and high school teachers who voluntarily and accurately completed the scale. The 

scale has two parts. In the first part, the participant teachers have five questions which aim to determine 

the gender, branch, the last education institution that they completed, the seniority in teaching and the 
teaching institution in which they serve. In the second part, there are 10 questions consisting of the 

Innovative Behavior Scale adapted to the Turkish culture by Çimen and Yücel (2017), developed by 

Jong and den Hartog (2010) aiming to determine the innovative behavioral perception of the participant 
teachers. The application of this scale to the elementary and high school teachers in the sample of the 

research is in the process of completion. The data obtained was started to be transferred to SPSS, which 

is a statistical package program. The data collection process is about to be completed. If it is accepted 
to present the research as an oral presentation at the congress, the study is expected to be completed and 

delivered to the participants at the congress. 

Key Words: perception of openness to change, innovative behavior, primary school teacher, high school 

teacher 
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İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN YÖNETİCİ VE ÇALIŞMA ARKADAŞI DESTEĞİ ALGISI 

 

DOÇ. DR. NECDET KONAN 
Inönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 

 

HATİCE ASLAN 
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı ilkokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısını 
belirlemektir. Bu amaçla nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Malatya ili merkez ilçelerinden Yeşilyurt ve Battalgazi’deki 

ilkokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü 

olarak ve eksiksiz biçimde tamamlayan ilkokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama 
aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı öğretmenlerin cinsiyet, branş, en son 

tamamladığı öğretim kurumu ve öğretmenlikteki kıdemlerini belirlemeyi amaçlayan dört soru yer 

almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcı öğretmenlerin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısını 
belirlemeyi amaçlayan, Giray ve Şahin (2012) tarafından geliştirilen Algılanan Yönetici ve Çalışma 

Arkadaşları Desteği Ölçeğinden oluşan 20 madde yer almaktadır. Oluşturulan bu veri toplama aracının 

araştırmanın örnekleminde yer alan ilkokul öğretmenlerine uygulanması tamamlanma aşamasındadır. 
Elde edilen veriler istatistik paket programı olan SPSS’e aktarılmaya başlanmıştır. Araştırmada verilerin 

toplanması süreci tamamlanmak üzeredir. Araştırmanın kongrede sözlü bildiri olarak sunulması kabul 

edildiği takdirde, çalışma tamamlanarak kongrede katılımcılara sunulması öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yönetici destek algısı, çalışma destek algısı, ilkokul öğretmeni 
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PERCEPTİON OF SUPERVİSOR AND COLLEAGUE SUPPORT OF PRİMARY SCHOOL 

TEACHERS 

 

SUMMARY 

The main purpose of this study is to determine the perception of executive and colleague support of 

primary school teachers. For this purpose, a descriptive survey was carried out in the scanning model 
from quantitative research patterns. The universe of the research is composed of teachers working in 

primary schools in Yeşilyurt and Battalgazi, one of the Central Districts of Malatya province. The 

sample consists of primary school teachers who have completed the data collection tool voluntarily and 
fully. The data collection tool of the research consists of two parts. The first part contains four questions 

aimed at determining the seniority of the participating teachers in gender, branch, the latest completed 

education institution and the teacher. In the second part, there are 20 items consisting of Perceived 

Administrator and Colleague Support Scale developed by Giray and Şahin (2012), which aim to 
determine the perception of supporter and manager support of participant teachers. The implementation 

of this data collection tool to primary school teachers in the sample of the research is at the stage of 

completion. The data obtained was transferred to the statistical package program SPSS. The process of 
collecting data in the research is about to be completed. If the research is accepted as an oral presentation 

in the Congress, the study is expected to be completed and presented to the participants in the Congress. 

Keywords: Perception of administrator support, study support perception, primary school teacher
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İLK TATAR BESTECİNİN HAYATI VE ESERLERİ - SULTAN GABAŞİ 

 

Doç. Dr. Augul SALİKHOVA 
Tataristan Bilimner Akademisi'nın G. İbrahimov ıs. Dil, 

Edebiyat ve Sanat Enstitüsü 

 

Doç. Dr. Dınara FARDEEVA 
Tataristan Bilimner Akademisi'nın G. İbrahimov ıs. Dil, 

Edebiyat ve Sanat Enstitüsü 
 

Tatar kültür tarihi üzerinde silinmez bırakmış olağan üstü kişiliği vardır. İlk Tatar besteci, folklorist, 

müzik ve halk figürü Sultan Khasan oğlu Gabaşi’yi saygıyla hatırlıyoruz. 
  

 Kelimenin tam anlamıyla öncü sanat alanında kanat önderi olmaya kendini adamış olan bu yetenekli 

adamın geçmişi pek muhteşem. Yenilmez müzik sevgisi, bilgiye olan doyumsuzluk, muazzam enerji, 
sebat ve bağlılık; Tatar kültüründe gerçek bir atılım yapmasına izin verdi. Neredeyse hiç müzik eğitimi 

almayan bir molla oğlu (özel piyano dersleri dışında), ilk Tatar romantiklerinin, enstrümental oyunların, 

melodilerin, müzikal performansların ve hatta operaların yazarı oldu. Çalışmaları çok yönlüydü: 

kendisini sanatçı, besteci ve şef, folklorist, öğretmen ve müzik gruplarının organizatörü olarak gösterdi. 
Şiddetli toplumsal ayaklanmalar dönemi, yaşamına damgasını vurdu. Güçlüklerle ve başarılarla dolu 

yaşamı, sevinç ve üzüntüyle geçti. 

  
Bestecinin aktif yaratıcı çalışması, Tataristan’da profesyonel müzik eğitiminin gelişim sürecinin 

sürdüğü 1920’lerde gerçekleşti. Gabaşi, o zamanlar kurulan Doğu Konservatuvarı’nın ilk öğretmenleri 

arasında ve daha sonra Doğu Müzik Koleji ve Müzik Okulu’ndaydı. O yıllarda yaptığı Tatar türkülerinin 
koro düzenlemelerini yapan ilk koro gruplarını ve beş-altı bölümlük bir koro için kendi bestelerini 

yarattı. Tatar müzik kültürü için tamamen yeni ve sıra dışı bir fenomendi. Doğu müzik teknik okulunun 

korosu, daha sonra Sultan Gabaşi başkanlığında Kazan üniversitelerinden büyük bir koro grubu olan 

öğrenci,sürekli olarak konser salonlarında dinleyicilerin ve basının dikkatini çekti. 
  

Sultan Gabaşi her zaman Tatar sanatının ulusal kimliğini hevesle savundu.Bu, öncelikle çalışmalarında 

tezahür etti, sadece değil. Asırlık müzik geleneklerinin tutumu, folklorun değeri ve önemi, ulusal 
özgüllük ve Avrupa müzik türleri ve biçimlerinin oranı, müzik personelinin eğitimi – dikkatleri ile 

bırakmadığı bu ve diğer birçok konu, sürekli olarak raporlar yayınlamak, süreli yayınlarda yayınlamak. 

  

Bu şekilde, Sultan Gabaşi, Tatar müzikal ve tiyatro sanatının gelişimine önemli bir katkı yaptı. Yaratıcı 
mirası çok değerli, müziği, gerçekten derin,samimi, ulusal, ruhu ele geçiren  unutulmaz bir sanatçıydı. 

 

Anahtar kelimeler: Gabaşi, Besteci, Müzik, Opera 
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FAL BAKTIRMA: BİR OLGU BİLİM ÇALIŞMASI 

 

ÖĞR. GÖR. DR. MURAT CANPOLAT 
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

 

ÖZET 
İnsan davranışlarını etkileyen bir unsur da hiç şüphesiz içinde yaşanılan kültürdür. Batı (2015)’ ya göre 

gündelik yaşamın bir kültürü olan popüler kültürü halk şekillendirir. Popüler kültürü gündelik hayatın 

eğlencesi, anlamları ve hazları oluşturur. Popüler kültürde yerini alan bir olgu da batıl inançlardır. 

Malinowski, (2000) batıl inancı, bireylerin psiko-sosyal bir ihtiyacın gereği olarak doğaüstü şeylere, 
maddeye ya da gizeme yüklediği anlamlar olarak belirtmiştir. Akova (2011), batıl inançları, bireyin 

yakın ya da uzak geleceği bilme güdüsünü tatmin etmesi ve bilmediği güçlere karşı kendisini koruması 

olarak da ifade etmektedir. Alan yazında batıl inançlardan biri de fal baktırma olarak ifade edilmektedir.  
Genel anlamda fal, akıldışı çeşitli yöntemlerin kullanılmasıyla geleceğe yönelik yorumlarda 

bulunulması, yani bilinmezlikten haber verme olayıdır (Nar, 2017). İlkel toplumlardan kültürden kültüre 

aktarılarak fal baktırma bugünlere kadar gelmiştir. 
Bu araştırmada fal baktıran kişilerin fal baktırma davranışlarının altında yatan sebepler ve fal bakıldıktan 

sonra davranışların ve duyguların nasıl etkilendiği anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla araştırmada nitel 

araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmada çalışılan olgu, “Fal Baktırma” 

olarak düşünülmüştür. Araştırma fal baktıran üniversite öğrencileri arasından tesadüfü örneklem 
yöntemi ile seçilmiş 11’i bayan 2’si erkek öğrenci ile yürütülmüştür. Erkek sayısının az olması bu 

araştırmanın sınırlılığıdır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilmiş yarı-yapılandırılmış görüşme 

formu ile toplanmıştır. Veriler NVIVO 10 programı ile analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde, 
tümevarımcı analiz yöntemine bağlı olarak kodlamaya dayalı tematik analiz kullanılmıştır.  

Araştırmanın bulguları “fala inanma falsız kalma, güzel şeyler söyle, ya beni bir tanıdık görürse, 

sevgilim beni seviyor mu?, geleceğim, hadi bir kahve içelim” temaları altında birleştirilmiş ve 

sunulmuştur. Çalışma sonuçları bireylerin fal baktırma davranışının altında; geleceği bilme, kendini 
güvende hissetme, hazırlıklı olma, pozitif şeyler duyma arzusu, başkasının kendisi hakkındaki 

düşüncelerini öğrenme, eğlenme gibi sebeplerin olduğunu ortaya koymuştur. 

Anahtar kelimeler: Üniversite öğrencisi, fal baktırma, olgubilim 
 

ABSTRACT 

One factor affecting human behavior is undoubtedly the culture that is experienced in it.  According to 
Batı (2015), popular culture, which is a culture of daily life, shapes the people. Popular culture creates 

the fun, meaning and pleasure of everyday life. One phenomenon that takes place in popular culture is 

superstitions. Malinowski, (2000) superstitious belief, as a necessity of a psycho-social needs of the 

supernatural things, the substance or the mystery is stated as meanings imposed. Akova (2011), 
superstitious beliefs, the individual's near or distant future to satisfy the motive of knowing and to protect 

itself against the forces that do not know. One of the superstitious beliefs in the field is expressed as 

fortune-telling. In the general sense fortune-telling, the use of various methods to make future 
interpretations, that is to say the news of obscurity (Nar, 2017). From primitive societies to culture and 

culture to the fortune-telling has come until today. 

In this study, it is tried to understand how behaviors and emotions are affected after the reasons of 
fortune-telling behaviors. For this purpose, the phenomenological pattern of qualitative research 

methods was used. The phenomenon studied in the study was considered as “Fortune-Telling”.  

 

The research was carried out with 11 female and 2 male students selected among the university students 
who are fortune-telling by random sampling method. The limited number of men is the limitation of this 

research. Data were collected by a semi-structured interview form developed by the researcher. Data 

were analyzed with NVIVO 10 program. In the analysis of the data, thematic analysis based on coding 
was used depending on the inductive analysis method. The findings of the research are united, presented 

under the themes of “Don't believe in fortune-tellings but don't stay without them, say nice things, or if 

I see an acquaintance, my love loves me ?, I will come, let's have a coffee”. The results of the study are 
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below the behavior of the individuals. it has revealed that there are reasons such as knowing the future, 

feeling safe, being prepared, desire to hear positive things, learning other people's thoughts about 
themselves and having fun. 

Key words: University student, fortune-telling, phenomenology. 
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