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Bu özet bildiri kitabının tamamı ya da herhangi bir bölümü izin alınmadan, herhangi bir 

teknik ve /veya elektronik yöntem (fotokopi, mikrofon, elektronik veri işleme vb…) ve /veya 

araçlarla çoğaltılamaz, nüshalar herhangi bir nedenle ticari amaçla kullanılamaz. Alıntılar 

dipnot gösterilerek yapılabilir. 

The whole or any part of this abstract book may not be reproduced without permission, by any 

technical and / or electronic means (photocopy, microphone, electronic data processing, etc.) 

and / or by means of copy, and the copies may not be used for commercial purposes for any 

reason. Citations can be given as footnotes. 

Bu özet bildiri kitabında yayımlanan yazıların sorumluluğu yazar/yazarlara (imza sahiplerine) 

aittir.Özet bildiriler imza sahiplerinin gönderildiği şekilde yayımlanmıştır. 

The responsibility of the abstracts published in this abstract book belongs to the author(s) 

(signatories). The abstracts are published in the same way as they were written by the 

signatories. 
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İZMİR DEMOCRACY UNIVERSITY 2ST INTERNATIONAL 

EDUCATIONAL RESEARCH CONFERENCE 

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 2. ULUSLARARASI EĞİTİM 

ARAŞTIRMALARI 

KONGRESİ 

CONGRESS SUMMARY / KONGRE ÖZET PROGRAMI 

1 ST DAY – 04 DECEMBER 2020 – FRIDAY / 1. GÜN – 04 ARALIK 2020 - CUMA 
 

 

11:00 – 12:00 OPENING / AÇILIŞ 

Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER 
İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü 

12.00-12.40 KEYNOTE SPEAKER/DAVETLİ KONUŞMACI 
Associate Prof. Dr. Ridwan MAULANA 
“Effective Teaching Behaviour Around the World” 

12:40 – 13:00 COFFEE BREAK / ÇAY - KAHVE ARASI 

13:00 – 14:30 SESSIONS / OTURUMLAR 

14:30 – 15:00 COFFEE BREAK / ÇAY - KAHVE ARASI 

15:00 – 15:40 KEYNOTE SPEAKER/DAVETLİ KONUŞMACI 
Prof. Dr. Julia Haba Osca 
"Comic Books and Ecofeminism Perspective in the English as a Foreign Language Classroom” 

15.40-16.00 COFFEE BREAK / ÇAY - KAHVE ARASI 

16.00- 17.30 SESSIONS / OTURUMLAR 

17.30-18.00 COFFEE BREAK / ÇAY - KAHVE ARASI 

18.00- 18.40 KEYNOTE SPEAKER/DAVETLİ KONUŞMACI 
Prof. Dr. Cindy Walker 
“Measurement: The Heart of Teaching and learning” 

 

2nd DAY –05 DECEMBER 2020 – SATURDAY / 2. GÜN – 05 ARALIK 2020 - CUMARTESİ 
 

10:00 – 11:30 PARALLEL SESSIONS / PARALEL OTURUMLAR 

11:30 – 12:00 COFFEE BREAK / ÇAY - KAHVE ARASI 

12:00 – 12:40 KEYNOTE SPEAKER/DAVETLİ KONUŞMACI 

Prof. Dr. Andreas Brunold 
“Holocaust Education and Political Education in Schools. Opportunities and limits of mediation 
at Memorial Sites by the examples of Auschwitz and Majdanek in Poland" 

12:40 – 13:00 COFFEE BREAK / ÇAY - KAHVE ARASI 

13:00 – 14:30 PARALLEL SESSIONS / PARALEL OTURUMLAR 

14:30 – 15:00 COFFEE BREAK / ÇAY - KAHVE ARASI 

15.00-15.40 KEYNOTE SPEAKER/DAVETLİ KONUŞMACI 
Prof. Dr. Dzintra Ilısko 
"Sustainable Transformations for Educating Learners of the 21st Centry for an Unknown 
Future" 

 
3rd DAY – 06 DECEMBER 2020 – SUNDAY / 3. GÜN – 06 ARALIK 2020 - PAZAR 

 

11:00 – 12:30 PARALLEL SESSIONS / PARALEL OTURUMLAR 
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1st DAY- PARALLEL SESSIONS 1 - 04 DECEMBER, FRIDAY / 13:00 – 14:30 

 
1st SESSION - HALL 1 

CHAIR / OTURUM BAŞKANI Öğr. Gör. Kudret ÖKTEM-ÖZTÜRK 

Dursun DEMİR ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN AKADEMİK TÜRKÇE I KİTABI ÜZERİNE 
BİR DEĞERLENDİRME 

Bayram ÖZBAL DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ- TAMAMLAYICI 
CİLT’İN TELAFFUZ BECERİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Cenan İŞÇİ TÜRKİYE PISA 2018 TESTİ SONUÇLARINA GÖRE TEK DİLLİ VE İKİDİLLİ 
ÖĞRENCİLERİN OKUMA BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Ömer YAHŞİ DOZUNDA ETKİLİ SAĞLIKLI TEKNOLOJİ KULLANIMI PROJESİNİN 
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI DÜZEYİNE 
ETKİSİ: İZMİR ÖRNEĞİ 

Kudret ÖKTEM-ÖZTÜRK 
Veli Doğan GÜNAY 

TÜRKÇE’DEKİ TANITSALLIK BELİRTEN SIFATLARIN VE BELİRTEÇLERİN 
ANALİZİ 

 
 

1st SESSION - HALL 2 

CHAIR / OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. Münevver CAN YAŞAR 

Tuğba ALACA 
Pervin Ünlü Yavaş 

KARADELİK KAVRAMININ POPÜLER KAYNAKLARDAKİ YERİNİN 
İNCELENMESİ VE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ KAZANIMLARLA 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Nezahat Hamiden KARACA 
İjlal OCAK 
Münevver CAN YAŞAR 
Nuray KURTDEDE FİDAN 
Ümit Ünsal KAYA 
Merve BİÇER 
Şükriye İŞİSAĞ 

ÇOCUKLAR DOĞANIN DİLİNİ ÖĞRENİYOR 

Nezahat Hamiden KARACA 
İjlal OCAK 
Münevver CAN YAŞAR 
Nuray KURTDEDE FİDAN 
Ümit Ünsal KAYA 

DOĞADA EĞİTİMİN ÇOCUKLARIN TEMEL BECERİLERİNE VE ÇEVREYE 
KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ 

Fatma Betül ŞENOL 
Tuğçe AKYOL 

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN SAĞLIK ALGILARININ VE 
DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 

Münevver ŞEHİTOĞLU 
Münevver CAN YAŞAR 

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DUYGUSAL YÜZ İFADELERİNİ 
ALGILAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 

1st SESSION - HALL 3 

CHAIR / OTURUM BAŞKANI Öğr.Gör.Dr. Uğur AKPUR 

Abdullah COŞKUN AN ANALYSIS OF EXPERIMENTAL RESEARCH STUDIES ABOUT THE 
EFFECTS OF DIGITAL GAMES ON ENGLISH LANGUAGE LEARNING 

Serkan PALABIYIK MİMARİ TASARIM EĞİTİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞLAMINDA 
İNOVASYON 

Uğur AKPUR THE EXPLANATORY RELATIONSHIP PATTERN AMONG REHEARSAL, 
ELABORATION AND CRITICAL THINKING 

Işıl KOÇ 
Kemal Sinan ÖZMEN 

A REVIEW OF GENDER INEQUALITY IN CURRENT ENGLISH LANGUAGE 
COURSEBOOKS 

  



IDU-ICER 2020 4-6 Aralık / 2020 / İzmir 

2.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi/2ND International Educational Research Conference 

ISBN: 978-605-74811-4-6 

 

 

1st DAY- PARALLEL SESSIONS 2 - 04 DECEMBER, FRIDAY / 16.00- 17.30 
 
 

2nd SESSION - HALL 1 

CHAIR / OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Neşe GÜLER 

Gülçin MUTLU AN INQUIRY INTO THE CHARACTERISTICS OF TODAY’S LEARNING 
ENVIRONMENTS IN THE CONTEXT OF RAPID CHANGES AND TRENDS 
IN THE GLOBAL WORLD 

Gülşen TAŞDELEN TEKER 
Neşe GÜLER 
Mustafa İLHAN 

STANDART BELİRLEME İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARIN TEMATİK İÇERİK 
ANALİZİ 

Neriman ARAL 
Gül KADAN 

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÖĞRETMENLERİNİN PANDEMİ DÖNEMİNDE 
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARINA YÖNELİK YAŞADIKLARI 
PROBLEMLERİN İNCELENMESİ 

 
2nd SESSION - HALL 2 

CHAIR / OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. Filiz ADIGÜZEL TOPRAK 
Hakan ÖZKAN MEDYA EKOLOJİSİ VE DİN 

Osman Kamil ÇORBACI DİNİN POPÜLER KÜLTÜR ORTAMLARINDA KONU EDİLMESİ: 
TELEVİZYON, İNTERNET VE SPOR ÖRNEĞİ 

Seçil SEVER DEMİR 
Filiz ADIGÜZEL TOPRAK 

İSLAM İNANCINDAKİ MELEK İMGESİNİN GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ 
AÇISINDAN GÖRSEL KİMLİĞİ 

Nazlıcan TOKSOY 
Özkan SAPSAĞLAM 

YOUTUBERLARIN BEŞ YAŞ ÇOCUKLARININ DİL GELİŞİMLERİ VE 
KONUŞMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Ebru GÜLER PANDEMİ DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE GÖRSEL SANATLAR 
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÜRECE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

 
2nd SESSION - HALL 3 

CHAIR / OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL 

Şenol NAMLI 
Erdinç ÇAKIROĞLU 

KAPSAYICI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR MESLEKİ GELİŞİM 
SEMİNERİNİN LİTERATÜR TEMELLİ İÇERİK TASARIMI 

İbrahim BEYAZIT 
Gülşen Kübra ÖDEMİŞ 

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNFORMAL İSPAT 
FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ 

Türkan Berrin KAĞIZMANLI KÖSE 
Emine AYDIN 

ÇOK BİLİNDİK BİR CEBİRSEL YAPININ SÖZEL VE SÖZEL BİR DURUMUN 
İSE CEBİRSEL OLARAK İFADE EDİLMESİ 

Aslıhan ÇOKSÖYLER 
Gülay BOZKURT 

BİR MATEMATİK ÖĞRETMENİNİN MATEMATİKSEL MODELLEME 
PROBLEMLERİ TASARLAMA SÜRECİNİN İNCELENMESİ 

İsmail SATMAZ 
Remzi Y. KINCAL 

MATEMATİK KİMLİĞİNE YÖNELİK ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ: BİR 
META-SENTEZ ÇALIŞMASI 
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2nd DAY- PARALLEL SESSIONS 1 - 05 DECEMBER, SATURDAY / 10:00 – 11:30 

 
1st SESSION - HALL 1 

CHAIR / OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. Behsat SAVAŞ 

İsmail YILMAZ 
Behsat SAVAŞ 

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK 
TUTUMLARI 

Duygu HAMLI COVİD-19 SALGIN DÖNEMİNDE İLKOKUL 1. SINIFA BAŞLAYAN 
ÖĞRENCİLERİN SÜRECE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

Hatice GÜRSES 
Behsat SAVAŞ 

İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COVİD 19 VE PANDEMİ 
SÜRECİNE YÖNELİK ALGILARI 

Kamil UYGUN 
Özgür ARSLAN 

DÜRÜSTLÜK DEĞERİNİN ORTAOKULLAR ARASI KOHLBERG’İN AHLAKİ 
GELİŞİM EVRELERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI: ÇİNE ÖRNEĞİ 

Duygu HAMLI 
Behsat SAVAŞ 

İKİLİ DENETİM TEKNİĞİNİN DERSLERDE KULLANILMASININ 
AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ 

 
1st SESSION - HALL 2 

CHAIR / OTURUM BAŞKANI Doç.Dr. FULYA TÜRK 

Gözde AKŞAB 
Fulya TÜRK 

ANNE BABALARIN AKILCI OLMAYAN İNANÇLARI VE EBEVEYNLİK 
DAVRANIŞLARI İLE ÇOCUKLARIN ALGILADIKLARI AİLE İLİŞKİSİ VE 
GENEL ÖZ-DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Fatma Ebru İKİZ 
Kemal BALKAN 
Ümüt ARSLAN 

ERGENLİK DÖNEMİNDE BOŞ ZAMANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 
YAŞAM DOYUMU 

Gamze BOZKAYA OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE 
PSİKOLOJİK DANIŞMAN OLMAYA İLİŞKİN ALGILARI: METAFOR 
ANALİZİ 

Ümüt ARSLAN 

Sevgi Sebahat UYGUR 
Esra ASICI 

ERGEN VE YETİŞKİN BİLİNÇLİ FARKINDALIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE 
VERSİYONUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ 

Güliz KAYMAKÇI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE 
UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

 
 

1st SESSION - HALL 3 

CHAIR / OTURUM BAŞKANI Dr. Öğretim Üyesi Gülşah TIKIZ ERTÜRK 

Ömer Özer INTERNATIONALISATION AND THE ENGLISH LANGUAGE IN TEACHING 
IN TURKISH UNIVERSITIES: A CRITICAL LOOK AT LANGUAGE POLICIES 

Nesrin ÖZTÜRK VALUES NOMINATED FOR INSTRUCTION; PRE-SCHOOL TEACHER 
CANDIDATES’ PERSPECTIVE 

Zülal AYAR A REVIEW OF STUDIES ON WEB-BASED LEARNING FROM 2015 TO 
2020 

Nesrin ÖZTÜRK 
Gülşah TIKIZ ERTÜRK 

THE PLACE OF VALUES IN ENGLISH LANGUAGE CURRICULUM AT 
ELEMENTARY SCHOOL LEVEL; TURKISH CONTEXT 
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2nd DAY- PARALLEL SESSIONS 2 - 05 DECEMBER, SATURDAY / 13:00 – 14:30 

 
2nd SESSION - HALL 1 

CHAIR / OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Abdurrahman İLĞAN 

Fatma Nur KÜÇÜKSAYGIN 
Mehmet ULUTAŞ 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE 
ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Bülent Nuri ÖZCAN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VERDİKLERİ YAZILI GERİ 
BİLDİRİMLERİN İNCELENMESİ 

Abdurrahman İLĞAN YÜKSEK PERFORMANSLI OKUL SİSTEMLERİNDE BAŞARI SAĞLAYAN 
REFORM STRATEJİLERİ 

Gökçe SARVAN KORONA VİRÜS (COVID-19) PANDEMİSİNİN ÜNİVERSİTELER 
BÜNYESİNDEKİ DEVLET KONSERVATUVARLARI ÖZEL YETENEK GİRİŞ 
SINAVLARINA ETKİSİ 

 

2nd SESSION - HALL 2 

CHAIR / OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. Hasan Hakan OKAY 

Mehmet Şahin AKINCI MÜZİK EĞİTİMİ ALMIŞ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 
LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 KISITLAMA SÜREÇLERİNE İLİŞKİN 
GÖRÜŞLERİ 

Sezen TOFUR 
Remzi YILDIRIM 

BİR GRUP OKUL MÜDÜRÜNÜN OKUL YÖNETİMİ SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ 
GÖRÜŞLERİ (DEMİRCİ İLÇESİ ÖRNEĞİ) 

Ayhan BULUT OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN COVİD- 19 
SALGINI SÜRECİNDE BESLENME, OYUN VE UYKU ALIŞKANLIKLARININ 
İNCELENMESİ 

Gökalp PARASIZ 
Hasan Hakan OKAY 
Barış KARDEŞ 

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL ÇALGILARINA GÖRE 
MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Sibel YOLERİ 
Sedef ÖZTÜRK 

Mehmet Ali DİNÇAY 
Merve KUZUCU 

ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA OKUL ÖNCESİ KURUMLARINDA COVİD19 
İLE BERABER GELEN YENİ UYGULAMALAR; YENİ NORMAL 

 
2nd SESSION - HALL 3 

CHAIR / OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Figen EREŞ 

Ayberk BOSTAN SARIOĞLAN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORGULAMAYA DAYALI 
ÖĞRETİM UYGULAMALARINA YÖNELİK AKRAN 
DEĞERLENDİRMESİ 

Deniz KAYA 
Gökçe OK 

TÜRKİYE’DE STEM EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ 
TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ 

Kübra KELLECİ 
Pervin ÜNLÜ YAVAŞ 

FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ 
HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN ÇİZİM YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI 

Tamer YILDIRIM SON YILLARDA KİMYA ÖĞRETİM PROGRAMINDA YAPILAN 
SADELEŞTİRMELER 

Figen EREŞ 
Yurdagül DOĞUŞ 

COVID-19 SALGINI: LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
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3rd DAY - PARALLEL SESSIONS 1 - 06 DECEMBER, SUNDAY / 11:00 – 12:30 
 

 
1st SESSION - HALL 1 

CHAIR / OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU 

Selvihan EROĞLU GARİP ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARA BİLİŞSEL SÜREÇ 
YAKLAŞIMINA DAYALI ÖFKE KONTROLÜ ÖĞRETİMİNİN ETKİLİLİĞİNİN 
İNCELENMESİ 

Bora GÖRGÜN DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN BİR 
ÖĞRENCİNİN AKICI OKUMA VE OKUDUĞUNU ANLAMA 
BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI 

Ruveyda Sultan ÜNVER ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULLARI İKİNCİ KADEMEDE GÖREV 
YAPAN MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK VE OYUN DERSİNİ 
YÜRÜTÜRKEN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Emre ÜNLÜ 
Muhammet KESKİN 
Salih NAR 
Göksel CÜRE 

A RIVEW OF DISSERTATIONS ON AUTISM SPECTRUM DISORDER IN 
TURKEY 

Özge ÜNLÜ 
Macid Ayhan MELEKOĞLU 

THE POINTS OF VIEW OF PARENTS, TEACHERS AND THE CHILDREN 
WITH INTELLECTUAL DISABILITY TOWARDS TECHNOLOGY 
SUPPORTED SEXUAL ABUSE PREVENTION EDUCATION 

 
 

 
1st SESSION - HALL 2 

CHAIR / OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Sabahattin DENİZ 

Gonca GÜNEŞ 
Sabahattin DENİZ 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 
ÇEVRİMİÇİ TEKNOLOJİLERE YÖNELİK ÖZ YETERLİK ALGILARININ 
İNCELENMESİ 

Fatma Mine ARSLAN ÇELİK 
Sevinç GELMEZ BURAKGAZİ 

TÜRKİYE’DE YAPILAN ÖĞRETİM PROGRAMINA BAĞLILIK İLE İLGİLİ 
ÇALIŞMALARIN ANALİZİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI 

Ümit DİLEKÇİ 
Bayram ERDEN 

ÖĞRETMENLERİN DİJİTAL MATERYAL GELİŞTİRME ÖZ- 
YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

Sibel YOLERİ 
Nur Selin ARGITLI 
Kübra AYDIN 

COVİD-19 SALGINI ARDINDAN EĞİTİMDE ALINAN ÖNLEMLERİN 
FIRSAT EŞİTLİĞİ İLKESİNE VE DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARA ETKİSİ 

Nagihan İMER ÇETİN 
Mertcan DÜNDAR 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜSTÜN YETENEKLİ 
ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ 

 

 
1st SESSION - HALL 3 

CHAIR / OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Şükran TOK 

Şükran TOK 
Büşra ASLAN 
Rumeysa ÇİMENLİ 
Şeyda Nur AKSAKAL 

PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINA YÖNELİK YAPILAN 
ÇALIŞMALARIN DOKÜMAN İNCELEME ÇALIŞMASI (2001-2020) 

Tuba GÖKÇEK 
Tuğba BARAN KAYA 

2009, 2013 VE 2018 ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM 
PROGRAMLARININ MATERYAL VE TEKNOLOJİ KULLANIMI AÇISINDAN 
KARŞILAŞTIRILMASI 
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Tuğba BARAN KAYA 
Tuba GÖKÇEK 

ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK 
ÖĞRETİMİ İÇİN TASARLADIKLARI OYUNLARIN İNCELENMESİ 

A. Metin KARKIN 
Pınar ŞAHİN 
Orçun BERRAKÇAY 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMLERİ ÖZEL YETENEK 
SINAVLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ VE GENEL 
DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Pınar ŞAHİN 
Orçun BERRAKÇAY 
A. Metin KARKIN 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN 
PANDEMİC SALGIN SÜRECİNDE DERSLERİN UZAKTAN EĞİTİM 
OLARAK UYGULANMASINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE MESLEKİ KAYGILARI 
(İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 

 
 

1st SESSION - HALL 4 

CHAIR / OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. Ajda Aylin CAN 

Duygu METİN PETEN PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ MISCONCEPTIONS IN BASIC 
ASTRONOMY 

Erhan ÖZTÜRK 
Ajda Aylin CAN 

MÜZİK EĞİTİMİNİN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ 
SOSYAL BECERİLERİNE ETKİSİ 

Meltem TÜRKER 
Ferhat BAHÇECİ 

SINAV KAYGISINA DAİR LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Yasemin CETİNGÖK EBEVEYN EĞİTİM STİLLERİNDE BAĞ KURMA VE OTONOM 
OLMA İKİLEMİ – EĞİTİM DİYALOGLARI ANALİZİ 

Ezgi MOR DİRLİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİRLE DÜŞÜNME VE AKADEMİK ÖZ- 
YETERLİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE 

YÖNELİK TUTUMLARI 

 
İsmail YILMAZ1

 

1M.E.B., E-mail: ismailylmz32@gmail.com 

Behsat SAVAŞ2
 

2İzmir Demokrasi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, E-mail: bsavasb@gmail.com 

 
Özet 

Bireyin işine yönelik tutumları meslek yaşamındaki başarısını etkiler. Yaptığı işe karşı olumlu 

tutum içinde olan birey mesleğini icra ederken daha başarılı olur. Bu nedenle sınıf öğretmeni 

adaylarının mesleklerine karşı tutumlarının belirlenmesi ve tutumlarını etkileyen değişkenlerin 

belirlenmesi önem kazanmaktadır. Çalışmada Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf eğitimi anabilim dalında öğrenim gören öğretmen 

adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının oluşmasında cinsiyet, öğrenim görülen 

sınıf düzeyi, mezun olunan lise türü değişkenlerinin anlamlı bir farklılığa sebep olup olmadığı 

araştırılmıştır. Araştırmada veri çeşitlemesi kullanılmıştır. Nicel veriler tutum ölçeği ile 

toplanırken, nitel veriler görüşme formu ile toplanmıştır. Nicel veriler 478, nitel veriler 62 

öğrenciden elde edilmiştir. Anket verilerinin analizi sonucunda öğretmen adaylarının 

öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutumlarının ikinci sınıftan sonra düzenli olarak azaldığı 

belirlenmiştir. Bu durumun sebeplerini ortaya koymak amacıyla sınıf öğretmenliği 3. ve 4. 

sınıfta eğitim alan 62 sınıf öğretmeni adayı ile yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiş ve 

elde edilen görüşme formları üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 

sınıf öğretmeni adaylarının sınıf düzeylerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında 

anlamlı bir farklılığa neden olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, mesleki tutum, Burdur. 

 
ATTITIDES OF CANDIDATE PRIMARY SCHOOL TEACHERS 

TOWARDS TEACHING PROFESSION 

 
İsmail YILMAZ1

 

1M.E.B., E-mail: ismailylmz32@gmail.com 

Behsat SAVAŞ2
 

2Izmir Demokrasi University, Faculty of Education, E-mail: bsavasb@gmail.com 

 
Abstract 

The attitudes of one towards his/her profession impact the achievement of that person in his/her 

profession. Those with positive attitudes towards their professions become more successful in 

their professions.Therefore it is of great importance to determine the attitudes of candidate 

primary school teachers towards teaching as well as to explore the sources of these 

attitudes.This study involves the exploration whether the variables like the current class level, 

the high school and having been graduated have any meaningful difference on the attitudes of 

candidate primary school teachers towards their profession. Data diversifaction was used in the 

study. Quantitave data collectedby attitude scale and qualitative data collected by interwiew 

forms.Quantitave data was obtained 478 students and qualitative data was obtained 62 

students.Analyzing the outcomes, it has been found that the positive attitudes towards teaching 

profession among these students decline in a meaningful manner right after their 2nd ears at 
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university. İn order to explore the reasons, 62 candidate primary school teachersstudying at year 

3 and 4 have been invited for structured interwiews ande content analysis has been determined 

that the gender, class levelsand the type of the high school having been graduated from cause a 

meaningful difference on the positive attitudes towards teaching profession among candidate 

teachers. 

Keywords: Professional attitudes, primary school teacher, Burdur. 

 

 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN COVİD-19 

SALGINI SÜRECİNDE BESLENME, OYUN VE UYKU 

ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ 

 
Ayhan BULUT 

Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, E-mail: 

ayhanbulut@bayburt.edu.tr 

Orcid: 0000-0001-6482-8032 

 
Özet 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinden en çok etkilenen sistemlerin başında 

hiç şüphesiz ki eğitim sistemleri gelmektedir. 2020 yılının mart ayından başlayarak tüm eğitim 

kademelerinde yüz yüze eğitime ara verilmiş ve uzaktan eğitime geçilmiştir. 21 Eylül 2020 

tarihinden itibaren ülkemizde ise okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul 1. sınıflara devam 

eden çocukların eğitimine kısmen de olsa yüz yüze olarak yeniden başlanmıştır. Bilindiği üzere 

okul öncesi eğitim çocukların eğitim yaşantısında kritik öneme sahip bir eğitim basamağıdır. 

Bu süreçte okul öncesi eğitime devam eden çocukların yüz yüze eğitime devam edememeleri 

onların bir takım alışkanlıklarında değişikliklere yol açmış olabilir. Bu çalışmanın amacı okul 

öncesi eğitime devam eden çocukların Covid-19 salgını sürecinde beslenme, oyun ve uyku 

alışkanlıklarının incelenmesidir. Bu araştırmada veriler araştırmacı tarafından hazırlanan ve 4 

sorudan oluşan görüş belirtme formuyla online olarak toplanmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubunu çocukları okul öncesi eğitime devam 60 ebeveyn oluşturmaktadır. Bu formda yer alan 

soruların tamamı süreci değerlendirmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Araştırma formunda 

yer alan soruların güvenilirliği ve geçerliliği eğitim programları ve öğretimi alanından iki 

uzmanın görüşüne başvurularak sağlanmıştır. Verilerin analizinde nitel araştırmalarda 

kullanılan içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmada 

katılımcılara “Covid-19 salgını sürecinde çocuğunuzun beslenme alışkanlıklarında herhangi bir 

değişiklik gözlemlediniz mi? Açıklar mısınız?”, “Bu salgın döneminde çocuğunuzun oyun 

alışkanlıklarında herhangi bir değişim yaşandı mı? Açıklar mısınız? “, “Pandemi döneminde 

çocuğunuzun uyku alışkanlıklarında bir değişim yaşandı mı? Açıklar mısınız? ” ve konuya 

eklemek istediğiniz farklı bir düşünceniz varsa lütfen belirtiniz?” şeklinde sorular sorulmuş elde 

edilen bulgular dört kategoriye ayrılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda 

ebeveynlerin %65 (f:39) çocuklarının pandemi sürecinde beslenme düzenlerinde herhangi bir 

değişiklik olmadığını; ebeveynlerin %35’ise (f:21) çocuklarının bu süreçte beslenme 

düzenlerinde değişiklikler olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca çalışmaya katılan ebeveynler 

Covid- 19 salgını sürecinde çocuklarının oyun alışkanlıklarının %73 (f: 44)’ü değiştiğini, %27 

(f:16) ise değişmediğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte çalışma grubunda yer alan ebeveynler 

pandemi döneminde çocuklarının uyku alışkanlıklarının %55 (f:33) değişmediğini, % 45 (f:27) 

ise değiştiğini ifade etmiştir. Konuyla ilgili olarak içinden geçilen bu pandemi sürecinde 

ebeveynlerin çalışmaya eklemek istedikleri görüşlerden dikkat çekici olarak bu süreçte daha az 

insanla muhatap olmak zorunda kaldıkları için çocuğunun mutluluk anlamında doygunluğa 
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ulaşmada zorlandığını, çocuklarında bu sürecin hırçınlık veya içe kapanıklılık yaptığını pozitif 

anlamda ise çocuğunun hijyen kurallarına çok daha fazla dikkat ettiğini gözlemlediğini, bu 

süreçte anne ve babayla daha fazla zaman geçirdikleri için mutlu olduklarını belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, okul öncesi, beslenme, oyun, uyku. 
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Abstract 

Undoubtedly, education systems are at the top of the systems most affected by the Covid-19 

epidemic process, which affects the whole world. Starting from March 2020, face-to-face 

education was suspended at all education levels and distance education was started. As of 

September 21, 2020, in our country, the education of children attending the first grade of 

primary school with pre-school education institutions has started again, albeit partially face to 

face. As it is known, pre-school education is a critical education step in children's educational 

life. In this process, the fact that children attending pre-school education cannot continue face- 

to-face education may have caused some changes in their habits. The aim of this study is to 

examine the eating, playing and sleeping habits of children who attend preschool education 

during the Covid-19 outbreak. In this study, the data were collected online using an opinion 

form consisting of 4 questions prepared by the researcher. The study group of the research 

consists of 60 parents whose children continue pre-school education. All of the questions in this 

form consist of questions to evaluate the process. The reliability and validity of the questions 

in the research form were obtained by consulting two experts from the field of education 

programs and teaching. In analyzing the data, content analysis and descriptive analysis methods 

used in qualitative research were used together. “Have you observed any changes in your child's 

eating habits during the Covid-19 outbreak? Could you explain? ”,“ Did your child's play habits 

change during this epidemic period? Can you explain? “,“ Did your child's sleeping habits 

change during the pandemic period? Can you explain? "And if you have a different opinion on 

the subject, please specify?" The findings were analyzed in four categories. As a result of the 

analysis, 65% (f: 39) of the parents stated that there was no change in their children's diet during 

the pandemic process; 35% of the parents (f: 21) stated that there were changes in their 

children's diet during this period. In addition, the parents participating in the study stated that 

73% (f: 44) of their children's play habits changed during the Covid-19 outbreak, while 27% (f: 

16) did not change. However, the parents in the study group stated that 55% (f: 33) of their 

children's sleeping habits did not change during the pandemic period, while 45% (f: 27) 

changed. In this pandemic process, they stated that their child had difficulty in reaching 

satisfaction in terms of happiness as they had to deal with fewer people, and that this process 

causes irritability or introversion in their children. In a positive sense, they stated that they 

observed that their child paid much more attention to hygiene rules and that they were happy 

because they spent more time with their parents. 

Keywords: Covid-19, preschool, nutrition, play, sleep. 
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CORONA VİRÜS (COVİD-19) PANDEMİSİNİN ÜNİVERSİTELER 

BÜNYESİNDEKİ DEVLET KONSERVATUVARLARI ÖZEL YETENEK 

GİRİŞ SINAVLARINA ETKİSİ 

 
Gökçe SARVAN 

Kocaeli Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, E-mail: gokcesarvan@gmail.com 

 
Özet 

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan Korona Virüs (Covid-19) büyük bir virüs ailesinin insan 

vücuduna zarar verebilen bir alt türüdür. Solunum yolu ve temas yolu ile bulaşan virüs için 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 11 Mart 2020 tarihi itibari ile pandemi ilan etmiştir. İnsan 

vücudunda yarattığı tahribatın yanı sıra salgının toplumsal etkisi, virüsün yayılımını önlemek 

amacı ile konulan önlemler olan sosyal izolasyon, karantina ve bazı durumlarda askeri 

müdahaleler şeklinde kendini göstermiştir. Türkiye’de tespit edilen ilk vakanın hemen ardından 

eğitim kurumlarının kapatılması ve uzaktan eğitime başlanması kararı verilmiştir. YÖK 

eğitimin devam edeceği biçimi üniversite bünyesindeki Devlet Konservatuvarları’nın kendi 

yönetimlerine bırakmıştır. Tamamen çevrimiçi, kısmen çevrimiçi ve tamamen yüz yüze eğitim 

ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonlandırılmıştır. Konservatuvarların giriş şartı olan, 2020- 

2021 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavları da pandeminin getirilerinden etkilenmiştir. Bu 

çalışmada Üniversite Konservatuvarları kısıtlığında, literatür araştırması ve alan anket yöntemi 

ile çalışılmıştır. Orta öğretim, lise ve lisans düzeyinde yapılan sınav başvuruları incelenmiştir. 

Edinilen bilgiler ile 2019 ve 2020 yılı sınavlarının nitelik ve nicelik bakımından 

karşılaştırılması yapılmış; sınava kaydolan, sınava giren ve sınavı kazanan aday sayılarının 

karşılaştırılması ile çalışma geliştirilmiştir. Sağlık alanında olduğu kadar toplumları sosyal, 

ekonomik, kültürel, psikolojik vs. gibi pek çok alanda etkileyen salgının Türkiye’deki Devlet 

Konservatuvarları’nın 2020-2021 öğretim yılı özel yetenek giriş sınavlarına etkisini rasyonel 

veriler ile incelemek bu çalışmanın birincil amacı olmuştur. Korona virüs salgınının pedagojik 

alanda etkisinin doğal sonucu olan uzaktan eğitim ihtiyacı, ölçme değerlendirme safhasında da 

kendini göstermiş; yalnızca nicelik değil nitelik gereksinimi olduğu ortaya çıkmıştır. Alt yapı, 

erişim, güvenlik, uygulama kolaylığı ve kalite ihtiyacı eğitimciler, öğrenciler ve adaylar için 

gereklilik haline gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, konservatuvar, korona virüs, özel yetenek sınavı, pandemi. 
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Abstract 

Corona Virus (Covid-19), which emerged in China in December 2019, is a subtype of a large 

family of viruses that can harm the human body. The World Health Organization (WHO) has 

declared a pandemic as of March 11, 2020 for the virus transmitted by respiratory tract and 

contact. In addition to the damage it causes in the human body, the social impact of the epidemic 

has manifested itself in the form of social isolation, quarantine and, in some cases, military 
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interventions, which are measures taken to prevent the spread of the virus. Immediately after 

the closure of educational institutions in the first case detected in Turkey and has decided to 

begin to distance education. YÖK has left the way in which the education will continue to the 

administration of the State Conservatories within the university. The 2019-2020 academic year 

has ended with fully online, partially online and fully face-to-face education. The 2020-2021 

academic year special talent exams, which are the entry requirement of conservatories, have 

also been affected by the returns of the pandemic. In this study, it was studied in the constraint 

of University Conservatories, with literature research and field survey method. Applications for 

exams at secondary, high school and undergraduate levels were examined. The information 

obtained was compared in terms of quality and quantity of 2019 and 2020 exams; The study 

was developed by comparing the number of candidates who registered for the exam, took the 

exam and passed the exam. Social, economic, cultural, psychological, etc., as well as in the 

field of health. As you peruse the impact of the epidemic affecting many areas of the state in 

the 2020-2021 academic year State Conservatoire special talent entrance exam in Turkey with 

rational data it has been the primary objective of this study. The need for distance education, 

which is a natural result of the impact of the corona virus epidemic in the pedagogical field, 

also manifested itself in the assessment and evaluation phase; It turns out that there is a need 

for quality, not just quantity.The need for infrastructure, access, security, ease of 

implementation and quality has become a necessity for educators, students and candidates. 

Keywords: Covid-19, conservatory, corona virus, special ability exam, pandemic. 
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Özet 

Astronomi, gezegenleri, uyduları, asteroitleri, yıldızları, galaksileri ve evreni ve hatta bu 

yapıların hareketlerini, madde yapılarını ve enerjilerini araştırma konusu etmesi nedeniyle fen 

eğitiminin ana alanlarından biridir (Liu, 2014). Astronomi aynı zamanda öğrenciler ve toplum 

tarafından en merak edilen ve en ilginç bulunan bilim dallarından biridir (EAAE, 1994; Percy, 

2006). Astronomi öğretimi yalnızca astronomi konularının öğrenilmesine değil, aynı zamanda 

birçok bilimsel becerinin edinilmesine de rehberlik edecektir. Astronomi, bilimin temelinde 

bulunan merak etme, şüphe etme ve cevap arama ve her şeye karşı eleştirel bakış açısına sahip 

olma gibi birçok özelliği yansıtır (EAAE, 1994). 

Fen eğitiminde önemi olmasına rağmen ilgili literatür, ilköğretimden yükseköğretime kadar 

farklı seviyelerdeki öğrencilerin güneş sistemi, gezegenler, yıldızlar, gök cisimleri arasındaki 

uzaklıklar, mevsimlerin nedenleri ve Ay'ın evreleri hakkında kavram yanılgılarına sahip 

olduğunu ortaya koymuştur (Kara ve Kefeli, 2019; Plummer, 2009; Slater, Morris ve 

McKinnon, 2018; Türk ve Kalkan, 2017; Trumper, 2001; Zeilik & Morris, 2003). Bu bağlamda, 

öğretmenlerin öğrencilerin kavram yanılgılarını tespit etmeleri ve öğrencilerini doğru 

kavramsal anlamaya doğru yönlendirebilmeleri beklenmektedir. 

Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatları boyunca edindikleri kavram yanılgıları, gelecekteki 

öğrenmelerini engelleyebilecek en temel faktör olarak düşünülebilir. Kavram yanılgısı olan 

öğrencilerin, ileride öğretmen olacağı ve sahip oldukları kavram yanılgılarını öğrencilerine 

aktarma olasılıklarının yüksek olduğu düşünüldüğünde, fen bilgisi öğretmen adaylarının sahip 

olduğu temel astronomiye ilişkin kavram yanılgıları hakkında araştırmalar yapılması önemlidir. 



IDU-ICER 2020 4-6 Aralık / 2020 / İzmir 

2.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi/2ND International Educational Research Conference 

ISBN: 978-605-74811-4-6 

 

 

Bu nedenle bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının temel astronomi 

kavramlarına ilişkin kavram yanılgılarını belirlemek ve temel astronomi konularına ilişkin 

kavramsal anlamalarını farklı değişkenler açısından incelemektir. 

Bu araştırmada, deneysel olmayan kesitsel tarama deseni kullanılmış ve çalışmaya yetmiş altı 

fen bilgisi öğretmen adayı (son sınıf öğrencisi) katılmıştır. Fen bilgisi öğretmen adaylarının 

temel astronomiye ilişkin kavram yanılgılarını belirlemek için Astronomi Kavram Testi 

uygulanmıştır. Astronomi Kavram Testi, Bektaşlı (2013) tarafından geliştirilmiştir. Test çoktan 

seçmeli 18 maddeden oluşur ve test ayrıca öğretmen adaylarından her maddenin sonunda 

cevaplarından emin olup olmadıklarını işaretlemelerini ister. Testin cronbach alfa güvenilirlik 

katsayısı 0,71 olarak bildirilmiştir (Bektaşlı, 2013). Verilerin analizinde betimsel istatistik, 

Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testlerinden yararlanılmıştır. 

Astronomi Kavram Testine verilen yanıtlar incelendiğin, bu çalışmaya katılan fen bilgisi 

öğretmen adaylarının çoğunun, Dünya’nın dönme ve dolanma hareketi, günberi ve günöte 

kavramları, Güneş'in galaksimizdeki yeri, meteor yağmuru, gök cisimlerinin şekilleri, gök 

cisimlerinin boyutları, takımyıldızlar, Dünya’nın dönüş yönü ve eliptik yörünge gibi temel 

astronomi kavramları hakkında alternatif kavramlara sahip olduğu görülmektedir. Sonuçlar 

ayrıca Astronomi Kavram Testi puanları açısından kadın ve erkek öğretmen adayları arasında 

erkekler lehine anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Ancak fen bilgisi öğretmen 

adaylarının Astronomi Kavram Testi puanlarında anne ve baba eğitim düzeyi ve daha önceden 

astronomi dersi alıp almama açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Astronomi, fen bilgisi öğretmenleri. 
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Abstract 

Astronomy is one of the main areas in science education, due to the fact that astronomy is the 

scientific study of planets, moons, asteroids, comets, stars, galaxies, and the universe, and even 

the study of motion, matter, and energy (Liu, 2014). Astronomy is also one of the most curious 

and interesting sciences among students and the society (EAAE, 1994; Percy, 2006). Teaching 

astronomy will not only guide the learning of astronomy subjects but also the acquisition of 

many scientific skills. Astronomy reflects many features that are fundamental to science 

including curiosity, associated doubt and lack of answers, relationship between theory and 

experiment, and critical attitude towards everything (EAAE, 1994). Although its importance in 

science education, related literature revealed that students at all levels from primary education 

to higher education have misconceptions about the solar system, planets, stars, distances 

between celestial bodies, reasons of seasons and the phases of the Moon (Kara and Kefeli, 2019; 

Plummer, 2009; Slater, Morris, and McKinnon, 2018; Türk and Kalkan, 2017; Trumper, 2001; 

Zeilik & Morris, 2003). In this context, the teachers are expected to identify students’ 

misconceptions and be able to guide their students towards correct conceptual understanding. 

The misconceptions acquired by learners throughout their education life can be considered as 

the most basic factor that can prevent their future learning. Considering that learners with 

misconceptions are to be teachers and the possibility of conveying these misconceptions to 

students is high, it is important to make researches about conceptions and misconception 

regarding basic astronomy that preservice science teachers have. The purpose of this study is 
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to identify the conceptions and misconceptions of the preservice science teachers about basic 

astronomy concepts and to investigate their conceptions in terms of different variables. In this 

study, a cross-sectional, nonexperimental survey study design was used and seventy-six 

preservice science teachers (final year undergraduate students) participated in the study. To 

determine preservice science teachers’ conceptions and misconception regarding basic 

astronomy, Astronomy Concept Test (ACT) was applied. The test was developed by Bektaşlı 

(2013). This multiple-choice test includes 18 items about astronomy and the test also asks the 

preservice teachers to state confidence in their answers at the end of each item. The Cronbach 

alpha reliability value was reported as 0.71 (Bektaşlı, 2013). Looking at the overall responses 

to the Astronomy Concept Test, it can be concluded that most of the preservice science teachers 

participated in this study possessed serious alternative conceptions about basic astronomy 

concepts including rotation and revolution, perihelion and aphelion, position of the Sun, meteor 

shower, shapes of the celestial bodies, scale size of the celestial bodies, constellations, rotation 

direction of earth, elliptic orbit and Sun's rotation. Results also revealed there is a significant 

difference between female and male in terms of their Astronomy Concept Test scores in favor 

of male. However, there no difference was found in the Astronomy Concept Test scores of the 

preservice science teachers in terms of maternal and paternal education level and whether they 

have taken astronomy lessons before. 

Keywords: Astronomy, misconception, preservice science teachers, gender. 
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Özet 

İngilizcenin ana dil olmadığı pek çok ülkede olduğu gibi, Türk Yükseköğretiminde de 

İngilizcenin rolü giderek önem kazanmaktadır. Nitekim son yıllarda yürütülen pek çok 

araştırma Türkiye’deki üniversitelerinin uluslararasılaşma sürecinin henüz erken bir evrede 

olduğunu ve kurumların uluslararasılaşmak için kullandıkları yabancı dil odaklı yöntemlerin 

hala şekillenme aşamasında olduğunu göstermektedir. (1) İngilizce ve uluslararasılaşmaya 

ilişkin anlam ve uygulamalar Türk Yükseköğretiminde nasıl anlaşılmaktadır?” ve (2) “Türk 

yükseköğretiminde İngilizcenin rolüne ilişkin yürütülen dilbilimsel analizden ne tür çıkarımlar 

yapılabilir?” soruları bu çalışmanın başlıca araştırma sorularını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, 

akademik makale ve raporlardaki temsiller incelenerek “uluslararasılaşma” ve “İngilizce” 

söylemleri üzerinden bir analiz yürütülmüştür. Akademik makaleler ve resmî raporlara 

ulaşabilmek için “Türkiye”, “Türk yükseköğretimi”, “yükseköğretim”, “üniversiteler”, 

“yabancı dil” “İngilizce”, ve “uluslararasılaşma” anahtar sözcükleri kullanılarak Google ve 

GoogleScholar üzerinden aramalar gerçekleştirilmiştir. Türk yükseköğretim kurumlarında 

‘İngilizce’ ve “uluslararasılaşma” kavramları üzerinden yürütülecek söylem analizi için 

akademik makaleler ve resmî raporlardan yararlanılmıştır. Yükseköğretim alan yazınına 

yönelik güncel bir incelemede bulunabilmek amacıyla sadece 2005-2020 yılları arasındaki 

yayınlar analizlere dâhil edilmiştir. Bu araştırmada, akademik makaleler ve resmî raporların 

söylem analizi yoluyla incelenmesi ile incelemeye konu olan kavramların akademisyenler ve 

uzmanlar tarafından nasıl anlaşıldığı ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışma, söylem analizi araçlarını 

kullanarak Türk yükseköğretiminin farklı paydaşlarının öğretim ve uluslararasılaşmada 

İngilizcenin rolüne ilişkin olumlu bir duruş sergilediklerini ortaya koymuştur. Bu araştırma, 
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uluslararasılaşmanın yükseköğretim kurumlarının dil politikalarında ne tür değişikliklere yol 

açtığına ilişkin birtakım sonuçlara da ulaşmıştır. Bu sonuçlardan bir tanesi çoğu üniversitenin 

kendi kurumsal hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda dil politikaları geliştirmemiş olduğudur. 

Ayrıca üniversitelerde uluslararası öğrencilerin varlığının dil politikalarının başarısı için bir 

anahtar olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İngilizce, Türk yükseköğretimi, uluslararasılaşma, dil politikaları. 
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Abstract 

Like many other countries in which English is not the official language, the role of the English 

language in higher education has recently gained importance in Turkey. The central research 

questions which guide this study are: (1) ‘‘How are the meanings and practices of the ‘English 

language’ and ‘internationalisation’ understood in Turkish higher education?’’ and (2) ‘‘What 

inferences can be extrapolated from the linguistic analyses of academic articles concerning the 

roles of the English language in Turkish higher education?’’ Therefore, the discourse related to 

the English language and internationalisation of higher education in Turkey, as represented in 

academic articles, have been investigated. To analyse the discourse around the English language 

in Turkish higher education institutions, data consisting of academic articles and reports related 

to this topic have been collected. The data are limited to a period beginning from 2005 onwards 

in order to ensure a current and relevant investigation of the most recent subject literature. By 

examining the academic articles and reports through discourse analysis, this study explores how 

the discourse on the English language and internationalisation are framed by academics. This 

study, by using discourse analytical tools, also has examined how different stakeholders of the 

higher education in Turkey have taken a supportive stance towards the role of the English 

language in teaching and internationalisation. The findings show that internationalisation has 

brought about some changes in the language policies of higher education institutions. The 

presence of international students is also reportedly a key to the success of language policies at 

Turkish universities. 

Keywords: English Language, Turkish Higher Education; internationalisation, language 

policies. 
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Özet 

Araştırmanın amacı, İkili Denetim tekniğinin derslerde uygulanmasının akademik başarıya 

etkisini test etmektir. Bu amaçla 4. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi, Yaşadığımız Yer teması 

süresince, deney grubunda araştırmacı tarafından hazırlanan İkili Denetim tekniğine uygun 

çalışma kağıtları ve gerekli materyaller; kontrol grubunda ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

okullara gönderilen öğretmen kılavuz kitabındaki etkinlikler işe koşulmuştur. İkili Denetim 

tekniğine uygun çalışma kağıtları ve gerekli materyaller araştırmacı tarafından hazırlanmış ve 

6 haftalık öğretim süreci boyunca sınıf öğretmeni tarafından kullanılmıştır. Deneysel çalışma 

sınıf öğretmeni tarafından yapılmış olup; araştırmacı, öğretmene gerekli katkıyı sağlamaya 

çalışmıştır. Kontrol grubuna hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. Araştırma, Çankırı ili merkez 

İsmet İnönü İlköğretim Okulu’na devam eden ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinden 78’inin 

katılımı ile gerçekleşmiştir. Araştırmanın modeli, ön test-son test kontrol gruplu modelidir. Bir 

deney ve bir kontrol grubu olmak üzere iki grup üzerinde gerçekleştirilen araştırma da; eş 

olasılıkla atanan gruplardan biri kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Başarı testi ve öğrenci 

görüş alma formu ile veriler toplanmış ve analiz edilmiştir. Araştırmada, Aritmetik Ortalama, 

Standart Sapma, Bağımsız t Testi, Bağımlı t testi, Kovaryans Analizi (Ancova) istatistikleri 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda uygulanan son testte, İkili Denetim tekniğinin uygulandığı 

deney grubu öğrencilerinin akademik başarısı, kontrol grubu öğrencilerinin akademik 

başarısından istatistiksel olarak farklılaşmıştır. İkili Denetim tekniği etkinliklerinin akademik 

başarıya olan katkısı, MEB öğretmen kılavuz kitabındaki etkinliklerin uygulanmasının 

akademik başarıya sağladığı katkıdan daha etkili olduğu söylenebilir. Kontrol grubunda 

öğrencilerin MEB’ in öğretmen kılavuz kitabı etkinliklerinin uygulanmasının da etkili olduğu 

anlaşılmıştır. Deney grubu öğrencilerinin sürece yönelik görüşlerinin olumlu olduğu kanısına 

varılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Yapılandırmacı yaklaşım, işbirliğine dayalı öğrenme, ikili denetim 

tekniği, sosyal bilgiler. 
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Abstract 

The aim of the study is to test the effect of applying the Dual Control technique on academic 

success. In the unit determined for this purpose; In the experimental group, worksheets and 

necessary materials prepared by the researcher in accordance with the Dual Control technique; 

In the control group, activities in the teacher's guide book sent to schools by the Ministry of 

National Education were used. 

The research was carried out with the participation of 78 fourth grade students attending Ismet 

İnönü Primary School in Çankırı. 

The model of the research is the pretest-posttest control group model. The research carried out 

on two groups as an experimental and a control group. One of the groups assigned with equal 

probability was determined as the control group. Data were collected and analyzed using the 

achievement test and student opinion form. Arithmetic Mean, Standard Deviation, Independent 

t Test, Dependent t test, Covariance Analysis (Ancova) statistics were used in the study. 

In the last test applied as a result of the research; The academic achievements of the 

experimental group students in which the Dual Control technique was applied differed 

statistically from the academic success of the control group students. It can be said that the 

contribution of the Dual Control technique activities to academic success is more effective than 

the contribution of the activities in the MEB teacher's guide book to academic success. In the 

control group, it was understood that the implementation of the MEB's teacher guide book 

activities was also effective. It can be concluded that the experimental group students' views on 

the process are positive. 

Keywords: Constructivist approach, cooperative learning, dual control technique, social 

studies. 
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DEĞERLENDİRMESİ 
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Özet 

Farklı öğretim yöntemlerinin öğrencilerin öğrenmelerindeki etkililiği araştırılmakla birlikte bu 

çalışmalar arasında sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı öne çıkmaktadır. 2018 yılı Fen 

Bilimleri öğretim programı fen derslerinde sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının 

kullanılmasının önemine değinmiştir. Öğretmen adaylarının formal öğretime devam ettikleri 

derslerde bu öğretim tekniğine ilişkin becerilerinin geliştirilmesi bu açıdan önemlidir. Bu 

çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının sorgulamaya dayalı öğretim uygulamaları 
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sonrasında sınıftaki diğer öğretmen adayları tarafından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma 53 fen bilgisi öğretmen adayı ile 14 hafta boyunca “Fen Öğretimi ve Laboratuvar 

Uygulaması I” dersi kapsamında yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak Türkçe’ye çevrilen 

“Fen Bilimleri Öğretmeni Sorgulama Yönergesi” (FBÖSY) kullanılmıştır. Bu yönergede 

sorgulamaya dayalı sınıf ortamları için belirlenen altı farklı öğretim durumu için öğrenci 

merkezliden öğretmen merkezliye doğru beş öğretmen davranışı verilmiştir. Öğretmen 

adaylarına dört hafta süresince sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı ve uygulamaları 

hakkında bilgi verilmiştir. Öğretmen adayları 10 homojen gruba ayrılarak sorgulamaya dayalı 

laboratuvar etkinlikleri geliştirmiş ve her hafta bir grup farklı konularda etkinlik uygulamalarını 

gerçekleştirmiştir. Öğretmen adaylarının sorgulamaya dayalı geliştirdikleri ve uyguladıkları 

laboratuvar etkinlikleri tamamlandıktan hemen sonra diğer dokuz grup tarafından FBÖSY 

kullanılarak akran değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adayları her öğretim 

durumu için bu öğretmen davranışlarından birini seçmiştir. FBÖSY’den grupların alabileceği 

en yüksek puan 24, en düşük puan sıfırdır. Elde edilen bulgularda, diğer grupların FBÖSY 

kullanarak değerlendirdikleri sorgulamaya dayalı laboratuvar etkinliklerinde grupların hepsinin 

en fazla öğretmen, öğrencilerin bilimsel odaklı sorular ile meşgul olmalarına olanak tanır 

ifadesinde yüksek puanlar aldığı görülmüştür. Grupların etkinlikler sonunda en düşük puanı 

öğrenciler birbirleri ile iletişime geçer ve önerdikleri sonuçları ve/veya açıklamaları savunur 

ifadesinde aldıkları belirlenmiştir. Akran değerlendirme ile öğretmen adaylarının 

uygulamalarda sorgulama ile uyumlu olmayan öğretmen davranışları belirlenmiş ve öğretmen 

adaylarına bu konularda dönütler verilmiştir. Bu sayede öğretmen adaylarının uygulamadaki 

eksiklerini görerek düzeltmeleri sağlanmış ve sorgulamaya dayalı öğretim üzerinde 

deneyimlerinin artırılması sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sorgulama temelli öğrenme, deney uygulamaları, öğretmen adayları, 

akran değerlendirme. 
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Abstract 

Although the effectiveness of different teaching methods in students' learning is investigated, 

inquiry-based learning approach stands out among these studies. 2018 Science curriculum 

emphasized the importance of using inquiry-based learning approach in science lessons. In this 

respect, it is important for pre-service teachers to develop their skills regarding this teaching 

technique in the courses they continue formal education. In this study, it was aimed to evaluate 

pre-service science teachers after inquiry-based teaching practices by other pre-service teachers 

in the classroom. The study was carried out with 53 pre-service science teachers for 14 weeks 

within the scope of the "Science Teaching and Laboratory Practice I" course. "Science Teacher 

Inquiry Rubric" (STIR), translated into Turkish, was used as a data collection tool. In this 

directive, five teaching situations from student-centered to teacher-centered are given for six 

different teaching situations determined for inquiry-based classroom environments. The pre- 

service teachers were informed about the inquiry-based learning approach and applications for 

four weeks. Pre-service teachers were divided into 10 homogeneous groups and developed 

inquiry-based laboratory activities and each week a group of activities carried out activities on 

different subjects. Peer assessment was carried out by the other nine groups using STIR, 
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immediately after the laboratory activities developed and implemented by pre-service teacher 

based on inquiry were completed. Pre-service teachers chose one of the evaluation criteria for 

each educational situation. The highest score that groups can get from each group is 24 and the 

lowest score is zero from STIR. In the findings obtained, it was observed that in the inquiry- 

based laboratory activities that other groups evaluated using STIR, all groups received high 

scores in the statement that the pre-service teacher allows students to engage with scientifically 

focused questions. It was determined that the groups received the lowest score at the end of the 

activities in the statement that students communicate with each other and defend their proposed 

results and/or explanations. With the peer assessment, pre-service teachers educational 

situations incompatible with inquiry in practices were determined and feedbacks were given to 

pre-service teachers on these issues In this way, pre-service teachers were able to see their 

shortcomings in practice and correct them, and their experiences on inquiry-based teaching 

were increased. 

Keywords: Inquiry based learning, experiment applications, pre-service science teachers, peer 

assessment. 
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Özet 

Sosyal beceriler atılganlık, işbirliği ve kendini kontrol becerileri olmak üzere üç başlık altında 

gruplanmaktadır. Kendini kontrol becerileri grubunda yer alan öfke yönetimi becerisi başkaları 

ile anlaşmazlık durumunda öfkesini kontrol ederek uygunsuz davranışlardan kaçınmaktır. 

Öfkelenmek doğal bir duygudur ancak öfke sonrasında başkalarına veya kendisine zarar 

verecek davranışlar diğer insanlarla olan sosyal etkileşimi ve iletişimi olumsuz etkilemektedir. 

Bu çalışmada, hafif düzey zihinsel yetersizliği ve %20 oranında işitme kaybı olan bir sekizinci 

sınıf öğrencisine öfkelendiği durumlarda öfke yönetimi becerisinin bilişsel süreç yaklaşımı ile 

öğretiminin etkililiği incelenmiştir. Araştırmada tek denekli araştırma modellerinden AB 

modeli kullanılmıştır. Öncelikle öğrencinin sosyal becerileri Gresham ve Elliot (1990) 

tarafından geliştirilen ve Sucuoğlu ve Özokçu (2005) tarafından geçerliliği ve güvenirliği test 

edilmiş olan, Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi-SBDS (Social Skills Rating System) ölçeği 

ile değerlendirilmiştir. Öğrencinin günlük yaşamını en çok etkileyen beceri, veli ve öğretmen 

ve öğrencinin kendi görüşleri de alınarak “öfke yönetimi becerisinin olmaması” olarak 

belirlenmiştir. Daha sonra öfke yönetimi becerisinin kazandırılması için bilişsel süreç 

yaklaşımına uygun olarak bir öğretim programı hazırlanmıştır. Bilişsel süreç yaklaşımı, alıcı ve 

ifade edici dil düzeyleri yüksek olan bireylere, problem çözme becerisi basamaklarını (sosyal 

kodlama, sosyal karar verme, sosyal performans ve sosyal değerlendirme) kazandırarak sosyal 

becerileri kazandırmayı amaçlar. Bilişsel süreç yaklaşımına göre hazırlanmış öğretim 

programına göre öğrencinin öfke yönetimi becerisi, üç ayrı başlangıç düzeyi oturumu 

ortalamasında %13 olarak ölçülmüştür. Bilişsel süreç yaklaşımına göre hazırlanmış öğretim 

programı ile öğrenciyle sekiz öğretim oturumu yapılmıştır. Uygulama sürecinde bilişsel süreç 
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aşamaları takip edilmiştir. Çalışmada araştırmacı tarafından belirlenen beceri ile ilgili olarak 

hazırlanan öyküler kullanılmıştır. Sekiz öğretim oturumunun her birinin sonunda beş öykülük 

ayrı setler ile oturum sonu değerlendirmesi yapılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde 

grafiksel analiz tekniklerinden çizgisel grafik kullanılmıştır. Son üç oturum sonunda yapılan 

öğretim sonu değerlendirmelerde öğrencinin  davranışı  gerçekleştirme  düzeyi  %64,  %72  

ve %80 olarak ölçülmüştür. Belirlenen süre sonunda öğrencinin hedeflenen ölçütü tam olarak 

karşılayamadığı ancak gelişme gösterdiği görülmektedir. Bu bulgu bilişsel süreç yaklaşımına 

göre hazırlanan sosyal beceri öğretiminin hedeflenen becerinin kazanımında etkili olduğu 

şeklinde yorumlanabilir. Becerinin çalışılması için belirlenen sürenin yeterli olmadığını 

gösteren bu bulgular çalışmanın hedeflenen %80 ölçütü üç oturum üst üste karşılanana kadar 

sürdürülmesi gerektiğini göstermektedir. Çalışma sonrasında öğrencinin öğretmenleri ve velisi 

ile görüşülerek sosyal geçerlik çalışması yapılmıştır ve öğrencinin öfke yönetiminin arttığı 

bulunmuştur. Veli ve öğretmenler öğrencinin öfke yönetiminin eskisine göre daha iyi olduğunu 

ve çalışmanın olumlu olduğu görüşünü beyan etmişlerdir. Bu çalışma, hafif düzey zihinsel 

yetersizliği olan çocuklara öfke yönetimi becerisinin kazandırılmasında bilişsel süreç 

yaklaşımının etkili olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Öfke yönetimi, bilişsel 

süreç yaklaşımı, zihinsel yetersizlik. 
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Abstract 

Social skills are grouped under three headings as assertiveness, cooperation and self-control 

skills. Anger management which one of self-control skills group, a skill means avoiding 

inappropriate behavior by controlling anger. Anger is a natural emotion. But behaviors that 

harm others or themselves after anger negatively affect social interaction and communication 

with other people. In this article, the effectiveness of the cognitive process approach in teaching 

anger management skills to a middle school student with mild mental disability and 20% 

hearing impairment was investigated. One of the single subject research models, AB model was 

used in the study. First of all, the student's social skills was assessed by Social Skills Rating 

System scale(Gresham and Elliot, 1990), which validity and reliability were tested by Sucuoğlu 

and Özokçu (2005) for Turkey. Lack of anger management skills was determined as by taking 

the opinions of parents, teachers and the student. Later, a training curriculum for the cognitive 

process approach was prepared to gain anger management skills. Cognitive process approach 

aims to teach social skills by gaining the problem solving skills stages (social coding, social 

decide giving, social performance and social evaluation) to individuals with high receptive and 

expressive language. According to the program prepared according to the cognitive process 

approach, the student's anger management skill was measured as 13% at three different beginner 

levels. Later, eight teaching sessions were held with the student. The cognitive process stages 

of the application process were followed. The stories about anger management prepared by the 

researcher were used in the study. At the ends of the eight teaching sessions, the student's anger 

management skill was evaluated with separate sets of five stories were. Anger management 

skill, which was the initial level 13%, was measured as 64%, 72%, 80% in the last three session 
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evaluations. Linear graphic, one of the graphic analysis techniques, was used in the analysis 

obtained data. At the end of the specified period, it is seen the student couldn't meet the targeted 

criterion fully, but he improved. Findings can be interpreted as social skills teaching prepared 

according to the cognitive process approach is effective teaching the targeted skill. After the 

study, a social validity study was conducted by interviewing the student's teachers and parents, 

it was found that the student's anger management increased. Parents and teachers stated that the 

student's anger management was better than before and that the study was positive. This study 

shows that the cognitive process approach is effective in providing children with mild mental 

disabilities with anger management skills. 

Keywords: Anger management, cognitive process approach, mental disability. 
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Özet 

Dünya’nın gündemini oluşturan en önemli konu; Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm 

dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgın hastalığıdır. Hastalık ile ilgili bilinmezlik, bulaşma 

şekli, hızlı yayılması, vaka sayılarındaki hızlı artış ve ölümler Dünya genelindeki çoğu okulun 

kapanmasına neden olmuştur. Öğrenciler, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönemini uzaktan 

eğitim ile tamamlamışlardır. Sosyal yaşamı derinden etkileyen Covid-19 salgın hastalığı “Yeni 

Normal” adı verilen düzene uyum sağlamayı zorunlu kılmaktadır. 2020-2021 eğitim öğretim 

yılı birinci döneminde, kontrollü sosyal yaşama geçilmesi ile okulların kademeli olarak yüz 

yüze eğitime başlaması kararı alınmıştır. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek; 

yüz yüze eğitime geçişte öncelik verilen gruplardan biri, ilkokul 1. Sınıf öğrencileri olmuştur. 

Bu bağlamda okula başlayacak ilkokul 1. Sınıf öğrencilerinin, süreç ile ilgili görüşlerinin, 

sürecin şekillenmesine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Araştırmanın amacı, bu süreçte 

okula başlayacak 1. Sınıf öğrencilerinin sürece ilişkin görüşlerini almaktır. Araştırmada nitel 

araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırma verileri yarı 

yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla elde edilmiştir. Görüşmelerde öğrencilere, (a) 

Covid-19 salgın hastalığından okulda kendilerini nasıl koruyacakları, (b) okulda en çok neyi 

yapamayacak olmalarına üzüldükleri, (c) okulların hiç açılmaması durumunda kendilerini nasıl 

hissedecekleri ve (d) maske takmanın kendilerini nasıl etkilediği sorulmuştur. Sorular 

araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Sekiz adet açık uçlu soru; yedi ilkokul 1. Sınıf 

öğretmenine gönderilmiş; öğrencilere uygun olan 4 soruyu seçmeleri istenmiştir. En çok seçilen 

4 soru, öğrencilere sorulmak üzere belirlenmiştir. Araştırmanın verileri Çankırı il merkezindeki 

devlet okulunda ilkokul 1. sınıfa başlayan 25 öğrenciden elde edilmiştir. Veri analizi için içerik 

analizi kullanılmıştır. Verilerin analizi devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, yüz yüze eğitim, 1. sınıf, ilkokul. 
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Abstract 

With the year 2020 we are in, new life has started. The COVID-19 epidemic, which emerged 

in Wuhan, China and then affected the whole world, deeply affected our living habits. 

Uncertainty about the disease, its mode of transmission, its rapid spread, rapid increase in the 

number of cases and deaths have caused schools to close at almost every level worldwide. 

Students in our country also had to complete the second semester of the 2019-2020 academic 

year with distance education. The Covid-19 epidemic, which deeply affects social life, makes 

it necessary to adapt to the "New Normal" order. In the first semester of the 2020-2021 

academic year, it was decided that schools will 

gradually start face-to-face education with a controlled social life. Paying attention to mask, 

distance and cleaning rules; One of the groups prioritized in transition to face-to-face education 

was primary school 1st grade students. In this context, it is thought that the opinions of the first 

grade primary school students who will start school will contribute to the shaping of the process. 

Purpose of the research; To contribute to the necessary improvements by taking the opinions of 

1st grade students who will start school in the 2020-2021 academic year on the process. Case 

study, one of the qualitative research methods, was used in the study. The data of the study were 

obtained from 25 students who started primary school in the public school in Çankırı city center. 

Content analysis was used for data analysis. Research data were obtained through semi- 

structured interview forms. In the interviews, students were asked (a) how to protect themselves 

from the Covid-19 epidemic at school, (b) what they were most sorry for at school, (c) how 

they would feel if schools were never opened, and (d) how wearing masks affected them. Eight 

open-ended questions; sent to seven primary school 1st grade teachers; students were asked to 

choose 4 suitable questions. The 4 most chosen questions were determined to be asked to the 

students. 

Keywords: Covid-19, face-to-face education, 1st grade, primary school. 

 

 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE AKADEMİK 

ÖZ-YETERLİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMESİ 

 
Ezgi MOR DİRLİK 

Kastamonu Üniversitesi, E-mail: emor@kastamonu.edu.tr 

 
Özet 

Yirminci yüzyılın sonlarından itibaren eğitsel paradigmalarda gerçekleşen değişiklikler, eğitim 

sistemlerinin ezber bilgi öğretiminden beceri öğretimine doğru yönlendirmiştir. Çağdaş eğitim 

yaklaşımları bireylerin öğrenme süreçlerinde pasif alıcı olmasından ziyade aktif üreten bireyler 
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olması gerektiğini ve ancak kalıcı ve anlamlı öğrenmelerin bu şekilde sağlanabileceğini açıkça 

belirtmektedir. Özellikle yükseköğretimde gerçekleştirilen dönüşümler ile üniversitelerde 

öğrenim gören bireylerin bilgi yerine beceri ve yetkinlik kazanması beklenmektedir. Beceri ve 

yetkinliklerin kazanımı ise üst-düzey düşünme becerileri kavramını beraberinde getirmektedir. 

Birçok üst düzey düşünme becerisinin temel bileşenlerini kapsayan eleştirel düşünme, 

bireylerin düşünmeleri hakkındaki düşünmesini ifade etmekte, bir zihinsel süreç olmanın 

yanında aynı zamanda bir beceri olarak da tanımlanmaktadır. Her üniversite mezunun bu 

beceriye sahip olma gerekliliği Bologna süreci kapsamında da belirtilmiştir. Dolayısıyla 

eleştirel düşünmenin yükseköğrenimdeki tüm öğrencilerden beklenen temel bir yeterlik olduğu 

görülmektedir. Gelecek nesillerin yetiştirilmesindeki rolleri düşünüldüğünde öğretmen 

adaylarının söz konusu düşünme becerisini kazanmış ve günlük hayatlarında aktif olarak 

kullanıyor olması beklenmektedir. Öğretmen adaylarının henüz eğitim aşamasındayken, bu 

beceriye sahip olma düzeyinin belirlenmesi ve gerekiyorsa tamamlayıcı çalışmalar kapsamında 

beceri gelişiminin desteklenmesi, bireyleri hem sosyal hem de bilişsel olarak geliştirecektir. Bu 

gerekliğe cevaben 2018’de uygulamaya koyulan yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programında 

“Eleştirel ve Analitik Düşünme” adıyla bir meslek bilgisi dersi açılmıştır. Eleştirel düşünmeye 

ilişkin ülke çapında yapılan çalışmaların sınırlı olması da bu alanın henüz keşfedilmeye muhtaç 

olduğunu, yeni çalışmalar yapılarak gerek önlemlerin gerekse yeni eğitimlerin işe koşulması 

gerektiğinin kanıtıdır. Bu nedenle bu çalışma kapsamında öğretmen adaylarının eleştirel 

düşünme becerileri ve bu beceri ile ilişkili oluğu düşünülen öz-yeterlik düzeyleri incelenmiştir. 

Bu çalışma kapsamında öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerileri ve akademik öz- 

yeterlik düzeylerini belirlemek ve bu iki değişken arasındaki ilişkiyi incelemek 

amaçlanmaktadır. Çalışmanın temel amacı gözetildiğinde var olan bir durumun incelenmesine 

yönelik olduğu düşülmekte, dolayısıyla çalışmanın ilişkisel tarama modeli benimsenerek 

yürütülmesi uygun bulunmuştur. Creswell(2012) tarama modelini, belli bir olay ya da durumu 

mevcut şartları içinde herhangi bir değişiklik yapamadan inceleme olarak tanımlamıştır. 

Araştırma kapsamında 246 öğretmen adayından gönüllük esası gözetilerek çevrimiçi ortamlar 

aracılığıyla veri toplanmıştır. Çalışma grubuna kişisel bilgi formu, Eleştirel Düşünme 

Standartları Ölçeği ve Akademik Öz-Yeterlilik Ölçeği uygulanmıştır. Eleştirel Düşünme 

Standartları Ölçeği, 42 madde ve üç boyuttan oluşan, bireylerin eleştirel düşünme becerilerini 

ölçmeyi amaçlayan 5’li Likert dereceleme ölçeği ile puanlanan bir ölçektir. Aybek ve diğerleri 

tarafından(2015) geliştirilen ölçeğe ilişkin hesaplanan Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı. 

88’dir. Çalışma kapsamında kullanılan bir diğer ölçme aracı ise Akademik öz-yeterlilik 

ölçeğidir. Türkçeye Ekici(2012) tarafından uyarlanarak kazandırılan ölçek 3 boyut ve 33 

maddeden oluşmaktadır. Beşli Likert dereceleme yönteminin benimsendiği ölçeğe ilişkin 

yapılan güvenirlik incelemesi sonucu, ölçeğin iç tutarlılığı .93 bulunmuştur. Elde edilen veriler 

için korelasyon incelemeleri ve varyans analizleri yapılmıştır. Söz konusu analizlere 

geçilmeden önce, veriler için normal dağılım varsayımının karşılanma durumu incelenmiştir. 

Ayrıca veri seti için kayıp ve uç değer incelemesi de yapılmıştır. Parametrik testlere ilişkin 

varsayımların incelenmesinin ardından, betimsel istatistikler, varyans analizleri ve korelasyon 

katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen istatistiklere göre, öğretmen adaylarının eleştirel 

düşünme becerileri ile akademik öz-yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkiler yorumlanmış, 

cinsiyet ve akademik not ortalamasına göre ise ölçek puan farklılıkları incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eleştirel düşünme, akademik öz-yeterlik, öğretmen adayları, üst düzey 

düşünme becerileri. 
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Abstract 

Since the end of the twentieth century, changes in educational paradigms have shifted education 

systems from rote knowledge to skill and ability teaching. In the concept of contemporary 

educational approaches, it has been clearly stated that individuals should be active producers 

instead of passive receivers in their learning processes and with only this way, permanent and 

meaningful learning may be achieved. Particularly with the transformations carried out in 

higher education systems all over the world, it is expected that individuals studying at 

universities should gain skills and competencies rather than knowledge. The acquisition of 

skills and competencies brings along the higher order thinking skills. Critical thinking, 

including the basic components of many higher-order thinking skills, expresses individuals' 

thinking about their own thoughts and is also defined as a skill as well as a mental process. The 

necessity for every bachelor to have this skill is stated within the scope of Bologna process. 

Therefore, it is clear that critical thinking is a basic competence expected of all students in 

higher education. Considering their essential role in the upbringing of future generations, it is 

expected that prospective teachers will have acquired critical thinking skill and they are able to 

actively use it in their daily lives. Hence, the investigation of the pre-service teachers' level of 

having this skill during their educational lives, and if necessary, supporting the development of 

skill within the scope of complementary studies will provide both social and cognitive 

development of individuals. In response to this requirement, a vocational knowledge course 

titled "Critical and Analytical Thinking" was opened in the updated Teacher Training 

Undergraduate Program that was put into practice in 2018. The limited number of studies 

conducted across the country on critical thinking has proved that this area still needs to be 

explored, new studies, measures and new trainings should be implemented. Therefore, the 

critical thinking skills and self-efficacy levels of pre-service teachers' were examined within 

the scope of this study. 

Within the scope of this study, it is aimed to determine the critical thinking skills and academic 

self-efficacy levels of teacher candidates and to examine the relationship between these 

variables. Regarding the main purpose of the study, it is intended to examine a current situation, 

so this study is considered as a survey model. Creswell (2012) defined the survey model as the 

examination of a specific event or situation without making any manipulations in its current 

conditions. Within the scope of the research, data were collected from 246 teacher candidates 

via online survey methods based on voluntariness. The personal information form, the Scale of 

Critical Thinking Standards and the Academic Self-Efficacy Scale were applied to the study 

group. The Scale of Critical Thinking Standards consists of 42 items and three dimensions and 

the scale items are scored with a 5-point Likert type. It aims to measure individuals' critical 

thinking skills. The scale’s reliability was investigated via Cronbach alpha internal consistency 

coefficient, which was calculated as .88 by the scale developers, Aybek et al. (2015). 

The other measurement tool used in the study is the Academic Self-efficacy Scale. The scale, 

adapted to Turkish by Ekici (2012), consists of 3 dimensions and 33 items that are scored as 

five-point Likert grading method. The internal consistency of the scale was found .93 as a result 

of the reliability analysis. The data were analyzed based on correlation statistics and variance 

analyses. Before proceeding with the listed analyses, the assumptions of these tests, normality, 
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extreme values, outliers were tested for the data set. Upon the examination of the assumptions 

of parametric tests, descriptive statistics, analysis of variance and correlation coefficients were 

performed. According to the results, the relationships between pre-service teachers' critical 

thinking skills and academic self-efficacy levels were interpreted, and score differences were 

analyzed based on gender and academic grade point average levels of the students’. 

Keywords: Critical thinking, academic self-efficacy, prospective teachers, high-order thinking 

skills. 
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Özet 

MEB'in değerleri öğretim programlarına yerleştirme girişimleri 2005 yılında başlamış ve 2017 

yılında yeni öğretim programları uygulama konulmuştur. Okul öncesi dönem bilişsel, kişilik ve 

sosyal gelişim açısından olduğu kadar değer edinimi açısından da önemli dönemlerden biridir. 

Değerler eğitiminde didaktik öğretimden ziyade yapılandırmacı öğretim uygulamaları öğrenci 

edinimi açısından anlamlı sonuçlar doğurmaktadır. Bu sebeple, bu çalışmada Öğretim 

Teknolojileri ve Materyal dersi kapsamında okul öncesi öğretmen adaylarından öğretim 

tasarımı ilkelerini uygulayarak öğretim etkinliği ve/veya materyali desenlemeleri ve öğretim 

programındaki en az bir kazanımı gerçekleştirerek bir değere odaklanmaları istenmiştir. İçerik 

analizi metodolojisi ile, 49 (35 K ve 14 E) öğretmen adayının değer eğitimine yönelik tercihleri 

ve gerekçeleri tespit dilmiştir. Bulgular, öğretmen adaylarının öğretim tasarımları için 

çoğunlukla sorumluluk, sevgi, öz bakım, yardımseverlik ve nezakete odaklandığını ortaya 

koymuştur. Öğretmen adaylarının değer tercihlerinde cinsiyet farklılıkları gözlemlenmiştir; 

sevgi ve nezaketin erkekler tarafından öz bakım ve yardımseverliğin kadınlar tarafından 

vurgulandığı bulunmuştur. Literatür değerler eğitimini duygusal alanla ilişkilendirse de 

öğretmen adayları değerleri öğretime entegre etmek için çoğunlukla müfredatın bilişsel ve 

ardından sosyo-duygusal standartlarına başvurmuşlardır. Öğretmen adayları mevcut sosyal 

problemleri çözmeye yönelik değerleri seçmişlerdir; a) bireylerin yetişkinlik döneminde 

yetersizliği için sorumluluk, b) hayvanlara, kadına ve çocuklara karşı şiddet için sevgi, c) 

Covid-19 gibi kitlesel bir sağlık sorunu için özbakım, d) insanlar arasında birlik, saygı ve 

iletişim kaybı için nezaket, ve e) malların eşitsiz dağıtımı ve adaletin kaybedilmesi için de 

yardımseverlik değerlerinin öğretimi vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Değerler, okul öncesi, öğretmen adayı, öğretim tasarımı, öğretim 

programı, kazanım. 
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MoNE’s initiatives for embedding values into national curriculum started in 2005 and since 

then, values education has been a critical focus of educational implications. Regarding the 

developmental trajectory, pre-school is one of the important periods for individuals’ personality 

and social adaptation that might potentially reflect values acquired and/or internalized. Because 

values might be practiced and acquired though methodologies of constructivism rather than 

didactic teaching, I asked pre-service pre-school teachers, in this study, to undertake a project 

of designing instructional practices as a partial requirement of a compulsory class. For this 

project, teacher candidates met at least one standard of the curriculum and focus on a particular 

core value by applying the principles of instructional design. By a content analysis 

methodology, I examined 49 (35 F and 14 M) teacher candidates’ projects to detect their 

preferences and rationales for values education. The findings revealed that for their instructional 

design, pre-service teachers mostly focused on the following values; responsibility, love, self- 

care/sanitation, helpfulness/cooperation, and courtesy as in a frequency order. Gender 

differences were also observed in teacher candidates’ value preferences. While responsibility 

was neutral, courtesy/kindness as well as love was mostly nominated by males and self-care/ 

sanitation and helpfulness/cooperation was highlighted by females. Moreover, although 

literature may relate values education to emotional domain of development, pre-service teachers 

mostly referred to cognitive and then, socio-emotional standards of the curriculum to integrate 

these values into instruction. Lastly, pre-service teachers’ rationales for selecting a specific 

value pertained to extant social problems. Pre-service teachers highlighted following rationales 

for each value; a) individuals’ incompetence during adulthood for responsibility, b) violence 

against animals, woman, and children for love, c) Covid-19 for self-care/ sanitation, d) loss of 

unity, respect, and communication among people for courtesy, and e) unequal distribution of 

goods and loss of justice for helpfulness. 

Keywords: Values, pre-school, pre-service teacher, instructional design, curriculum, standards. 
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Özet 

Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin okuyacakları akademik bölümlerde, çalışanların ise iş 

hayatlarında kullanacakları dil ve iletişim becerilerinin öğretilmesini hedefleyen özel amaçlı dil 

öğretimi yabancı dil öğretiminin önemli bir parçasıdır. Akademik ve mesleki amaçlı olmak 

üzere iki alt kategoriden oluşan özel amaçlı dil öğretimi, çoğunlukla öğrenciler belirli bir dil 

seviyesine ulaştıktan sonra düzenlenir. Son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki 

uluslararası öğrenci sayısının hızla artması, akademik amaçlı dil öğretimini özel amaçlı dil 

öğretiminin en büyük alt dalı hâline getirmiştir. Bunun neticesinde, alana özel yeni ders 

materyalleri hazırlanmış ve sadece bu alanda yapılan bilimsel çalışmaların yayımlandığı 

dergiler yayın hayatına başlamıştır. Türkiye’deki uluslararası öğrencilere yönelik benzer 

çalışmaların Akademik Türkçe üst başlığı altında yapıldığı görülmektedir. Bu bağlamda, birçok 

üniversitenin Türkçe öğretim merkezlerinde Akademik Türkçe dersleri verilmekte ve bu 

derslerde kullanılmak üzere ders materyalleri hazırlanmaktadır. Hazırlanan bu materyallerden 

birisi de Uluslararası Öğrenciler için Akademik Türkçe I kitabıdır. Bu çalışma, söz konusu 

kitabının kelime yükünü tespit etmek ve bu kelimeleri iktisadi ve idari bilimler fakültesi birinci 

sınıfta okutulan ortak derslerin kitaplarındaki kelimelerle karşılaştırmak amacıyla 
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gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kelime sınırı olarak taban kabul edilmiştir. Akademik Türkçe I 

kitabı metin dosyası hâline getirilmiş ve AntWordProfiler adlı bilgisayar yazılımı kullanılarak 

kitapta yer alan bütün kelimeler alfabetik bir listeye dönüştürülmüştür. Bu listedeki 

kelimelerden çekim eki almış olanların hangi tabana ait olduğu tespit edilerek söz konusu 

kelimeler ilgili tabana bağlanmıştır. Hazırlanan listede 5.934 farklı kelimenin yer aldığı 

görülmüştür. Çalışmanın ikinci aşamasında bu kelimeler, Demir’in (2020) hazırlamış olduğu 

iktisadi ve idari bilimler fakültesi birinci sınıfta okutulan ortak derslerin kitaplarındaki 

kelimelerle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda, Akademik Türkçe I kitabındaki 

kelimelerin % 64’ünün ortak derslerin kitaplarında geçtiği, ortak ders kitaplarında en çok tekrar 

eden ilk 1.000 kelimenin ise % 87’sinin Akademik Türkçe I kitabında yer aldığı tespit 

edilmiştir. Çalışma sonucunda, iktisadi ve idari bilimler fakültesinde okuyacak uluslararası 

öğrencilerin Akademik Türkçe I kitabındaki kelimelerin büyük çoğunluğunu bölüm derslerinde 

kullanabilecekleri görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Akademik amaçlı dil öğretimi, derlem, kelime öğretimi, akademik 

Türkçe, kelime yükü. 
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Abstract 

Language for special purposes, which aims to teach language skills that graduate and 

undergraduate students will need at their departments and employees will need at their working 

places, is an important component of foreign language teaching. Language for special purposes 

is composed of two sub categories: Language for occupational and academic purposes and both 

these courses are organized after students reach a certain language level. The rapid increase in 

the number of international students in developed and developing countries in recent years has 

made language teaching for academic purposes the largest sub-branch of language for special 

purposes. As a result, new materials designed for these courses were prepared and journals 

including scientific studies only about language teaching for academic purposes were started to 

be published. Similar studies for international students in Turkey are carried out under the title 

of academic Turkish. In this sense, academic Turkish courses are given in the Turkish teaching 

centres of many universities and course materials are developed to be used in these courses. 

One of these materials is the book titled “Academic Turkish I for International Students”. This 

study was carried out to determine the word load of this book and to compare these words with 

those in the textbooks of the common courses taught in the first year of the faculty of economics. 

Each base is accepted as a lemma. Academic Turkish I book was turned into a text file and all 

the tokens in the book were converted into an alphabetical list using computer software called 

AntWordProfiler. The tokens were linked to the relevant lemmas. It was seen that there were 

5.934 lemmas in the prepared list. In the second stage of the study, these words were compared 

with those in the common course books taught in the first year of the faculty of economics. To 

do this comparison, the corpus prepared by Demir (2020) was used. The comparison showed 

that 64% of the words in the Academic Turkish I book were included in the books of the 

common courses. It was also determined that 87% of the most frequently used 1,000 words in 

these textbooks were included in the Academic Turkish I book. As a result of the study, it has 
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been seen that international students who will study at the faculty of economics will be able to 

use most of the words they have learned in Academic Turkish book at their departments. 

Key words: Language teaching for academic purposes, corpus, vocabulary teaching, academic 

Turkish, vocabulary load. 
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Özet 

Şu an tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, eğitimde, sağlıkta, ekonomi dünyasında ve bir 

çok alanda normal olamayan bir süreç yaşanmaktadır. Bunun sebebi de bilindiği gibi ülkelerin 

neredeyse tamamını etkisi altına alan pandemi sürecidir. 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye’ de 

ilk vaka tespiti yapılmıştır. 13 Mart 2020 tarihinde ilk, orta ve yükseköğretime 16 Mart 2020 

tarihinden     itibaren     ara     verilmiştir     (T.C.      Sağlık      Bakanlığı,      2020).      

Eğitime ara verilmesi ile birlikte, eğitim camiasının tüm bileşenleri büyük bir panik yaşamış ve 

eğitim tarzı değiştirilerek uzaktan eğitim modeline geçilmiştir. Bu durum öğretmenler ve 

velilerde olduğu gibi öğrencileri de ilerisi görülemeyen bir bilinmezliğe sürüklemiştir. Tekrar 

eğitime başlanmaya hazırlanılan şu dönemde çocukların covid 19 virüsünü nasıl algıladıkları 

önem arz etmektedir. Her çocuk etrafındakileri farklı olarak yorumlayabilir. Çünkü çocuklar, 

farklı kültür, çevre koşulları, bireysel farklar gibi faktörler çocukların resimlerinde de farklılığa 

neden olmaktadır (Artut, 2004). Resim, bireyi tanımada kullanılan yöntemlerden biridir. 

Özellikle çocuklarda, yetişkinlere oranla daha etkili ve alternatif bir yoldur. Sözel aktarımı 

yetişkinlere göre daha sınırlı olan çocuklar, iç dünyalarını resimler aracılığı ile yansıtabilirler. 

Duygularını, düşüncelerini, çevre ile olan ilişkilerini resimler ile ifade edebilirler (Doğru, 

Turcan, Arslan & Doğru, 2006). Bu araştırmada, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin yaptıkları 

resimlere dayalı olarak, covid 19 ve pandemi sürecinin nasıl algılandığının ortaya çıkarılması 

amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmanın çalışma grubunu, 

“kolay ulaşılabilirlik” yoluyla seçilen Antalya Kepez bölgesinde bir ilkokulda birinci sınıfta 

eğitim gören toplam 200 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veriler toplanırken öğrencilerden 

“covid 19 (Corona) denildiğinde ne anlıyorsunuz?” sorusuna yanıt olarak bir resim çizmeleri 

istenmiştir. Veriler SPSS programı ile yüzde (%) ve frekans olarak değerlendirilmiştir. 

Araştırma sonucunda öğrencilerin büyük bir oranının covid 19 u“böcek (haşere)” olarak 

algıladıkları görülürken, küçük bir oranın ise, “hastalık” biçiminde algıladıkları görülmüştür. 

Pandemi sürecine ilişkin elde edilen bulgularda ise öğrencilerin genel olarak evde oturma 

durumunu resmettikleri görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, pandemi, algı. 
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Abstract 

Currently, as in all over the world, an abnormal process is being experienced in our country, 

education, health, economy world and many other fields. The reason for this is the pandemic 

process that affects almost all of the countries. On March 11, 2020 in Turkey it was also made 

to identify the first case. Primary, secondary and higher education were suspended on 13 March 

2020, starting from 16 March 2020 (T.C.Ministry of Health, 2020). With the interruption of 

education, all components of the education community experienced a great panic and the 

education style was changed and the distance education model was adopted. This situation 

dragged the students into an unknown unknown as well as teachers and parents. In the period 

when preparing to start education again, it is important how children perceive the covid 19 

virus. Each child can interpret things around them differently. Because factors such as children, 

different culture, environmental conditions and individual differences cause differences in 

children's paintings (Artut, 2004). Painting is one of the methods used in recognizing the 

individual. Especially in children, it is a more effective and alternative way than adults. 

Children whose verbal transmission is more limited than adults can reflect their inner worlds 

through pictures. They can express their feelings, thoughts, and their relationships with the 

environment with pictures (Doğru, Turcan, Arslan & Doğru, 2006). In this study, it is aimed to 

reveal how the covid 19 and the pandemic process are perceived based on the pictures made by 

primary school first grade students. The study group of this study, in which qualitative research 

method was used, consisted of a total of 200 first grade students studying in a primary school 

in Antalya Kepez region, which was selected through "easy accessibility". While collecting data 

in the research, students asked "What do you understand when covid 19 (Corona) is mentioned? 

They were asked to draw a picture in response to the question. The data were evaluated as 

percentage (%) and frequency with the SPSS program. As a result of the research, it was 

observed that a large proportion of the students perceived covid 19 as an "insect (pest)", while 

a small percentage perceived it as a "disease". In the findings obtained regarding the pandemic 

process, it was seen that the students generally portray the situation of sitting at home. 

Keywords: Covid-19, pandemic, perception. 
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WEB TABANLI ÖĞRENME İLE İLGİLİ 2015’TEN 2020’YE KADAR 
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Özet 

Son yıllarda web tabanlı öğrenme, dil öğretimi alanında dünya genelinde oldukça önem 

kazanmış ve Covid-19 salgını, çevrimiçi öğretim uygulamalarıyla beraber uzaktan eğitimin 

popülaritesini hızlandırmıştır. Bu nedenle, bu çalışma web tabanlı öğrenme ile ilgili 2015 ve 

2020 yılları arasında prestijli akademik dergilerde yayınlanan 20 makaleyi incelemeyi 

amaçlamaktadır. Ayrıca, bu analiz, çevrimiçi öğrenme sistemi ile ilgili mevcut eğilimleri ortaya 

çıkarmak ve Korona virüsün dil eğitimi üzerindeki olası etkilerini saptamak adına önceki 

araştırma sonuçlarını dikkate alarak tasarlanmıştır. Makaleler bazı önemli kriterlere göre 

seçilmiştir. Web of Science (WoS) veri tabanındaki nitel, nicel veya karma yönteme dayalı 

deneysel araştırmaların yanı sıra kurumsal sınıflarda geçekleştirilen kapsamlı makaleler de 

derlemeye dahil edilmiştir. Sonrasında çalışmalar katılımcılara, araştırma yöntemlerine ve 

araştırmanın uygulandığı eğitim kademesine göre titizlikle değerlendirilmiştir. Bu sistematik 

derleme, araştırmacıların yabancı dil ve ikinci dil çalışmalarında web tabanlı öğretim ve 

öğrenim uygulamalarına ışık tutmak için elektronik eğitsel araçların kullanımının incelendiği 

konuları da ele almıştır. Yapılan incelemeye göre, araştırmaların büyük bir kısmının 

yükseköğretimde nicel ve karma yöntemlerle yapıldığı kaydedilmiştir. Ayrıca, uygulama 

sürecinde kullanılan çeşitli platformların ve sistemlerin, farklı eğitim düzeylerinde dil 

öğrenimini geliştirmek için bir dizi fayda sağladığı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara 

dayanarak, web tabanlı öğrenme ile ilgili yeni araştırma alanları için bazı çıkarımlar ve öneriler 

sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İngilizce öğretimi, teknoloji, web-tabanlı öğrenme. 
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Abstract 

Web-based learning has increasingly gained in importance in language teaching across the 

globe in recent decades and the Covid-19 pandemic has accelerated its popularity via online 

teaching practices. Therefore, this study aims to review articles on web-based learning and 

scrutinizes 20 papers published in prestigious academic journals between the years of 2015 and 

2020. Furthermore, this analysis has been orchestrated to elucidate the current trends on the 

topic of online learning environment and compare the case with previous investigations to note 

down the potential triggering effects of corona virus on language education. The studies were 

selected on the basis of some criteria. Full-length articles indexed in Web of Science (WoS) 

reporting on empirical research with qualitative, quantitative or mixed orientations, and the 

ones taking place in institutionalized classroom settings were included into the review. Then, 



IDU-ICER 2020 4-6 Aralık / 2020 / İzmir 

2.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi/2ND International Educational Research Conference 

ISBN: 978-605-74811-4-6 

 

 

they have been carefully examined in terms of participants, research methods, and education 

contexts. That principled review has also addressed common issues researchers discussed 

adopting e-learning and teaching tools to shed some light on web-based teaching and learning 

practices in foreign and second language studies. According to the examination, a majority of 

the research was recorded to have been conducted in tertiary education with quantitative and 

mixed methods. Moreover, it was explored that several platforms and systems utilized in the 

implementation processes provided a range of benefits to improve language learning in different 

levels of education. Based on the results, some implications and suggestions for new venues of 

research regarding web-based learning have been presented. 

Keywords: Language learning, technology, web-based learning, e-learning. 

 

 
PANDEMİ DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE GÖRSEL 
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GÖRÜŞLERİ 
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Özet 

Dünyada pandemi dönemi insanların yaşam koşullarını etkilediği gibi eğitim ve öğretim 

sürecini de etkilemiştir. 2019 yılında Çin’in Wuhan şehrinden tüm dünyaya yayılan Corona 

virüsü /COVİD-19) öğretimde dijital dönüşümü ve çevrimiçi eğitim konularını, uygulamalarını 

gündeme getirmiştir. Bu çerçevede, hem MEB bağlı bulunan okullar hem de üniversiteler 

uzaktan öğretim sürecine hızlı bir geçiş yapmıştır. Eğitim-öğretim sürecinin her alanını 

etkileyen bu süreç, özellikle uygulamaya dayalı olan alanları daha fazla etkilemiştir. Bu 

alanlardan biri de uygulama temelli olan güzel sanatlar eğitimidir. Bu bağlamda araştırmada, 

görsel sanatlar öğretmen adaylarının uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşlerini ortaya koymak 

amaçlanmıştır. Araştırma katılımcılarını 2. ve 3. Sınıf lisans öğrencilerinden araştırmaya 

gönüllü katılan 13 (6 kız, 7 erkek) öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada nitel araştırma deseni 

benimsenmiştir. Araştırma veriler yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. 

Araştırma verileri betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına bakıldığında 

“Dijital Erişim”, “Dijital Dönüşümde Sanat Eğitimi Süreci” ve “ Sanat Üretimi” olmak üzere 

üç ana temaya ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; görsel sanatlar öğretmen adaylarının 

uzaktan eğitim sanat eğitimi sürecinde sanat teknikleri öğrenme ve uygulamada bireysel olarak 

ilerlemede problem yaşadıkları, verilen içeriklere ve etkinliklerde zamanı yönetemedikleri, 

çoğu zaman internet erişimi sağlayamadıkları ve buna bağlı oluşan sorunlarla karşılaştıkları; 

pandemi sürecinin yaratıcılığı hem olumlu hem de olumsuz yönde etkilediği ve sanatın terapi 

edici gücünü keşfettikleri ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, pandemi, sanat eğitimi. 
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DISTANCE EDUCATION PROCESS IN PANDEMIC PERIOD 
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Abstract 

The pandemic period in the world has affected not only the living conditions of people but also 

the education process. The Corona virus (COVID-19), which spread all over the world starting 

from Wuhan, China in 2019, led to greater focus on digital transformation in education as well 

as online education and its applications. In this regard, both schools and universities affiliated 

to the Turkish Ministry of National Education have quickly adapted themselves to the distance 

education process. This process, which affects all educational areas, has particularly and more 

drastically changed the areas based on practice. One of such areas is the practice-based fine arts 

education. That said, this study aims to determine the opinions of pre-service visual arts teachers 

on the distance education process. A total of 13 students (6 female and 7 male), who are 

currently in their sophomore and junior years in university, voluntarily participated in this 

study. It drew on qualitative research design. The data were obtained through a semi-structured 

interview form and analysed by means of descriptive analysis method. The findings of this 

study were grouped under three main themes: “Digital Access”, “Art Education Process in 

Digital Transformation” and "Art Production.” This study concluded that pre-service visual arts 

teachers have difficulties in improving themselves individually about learning and applying art 

techniques in the distance education process, cannot manage the given content and the time set 

for activities, cannot access to Internet and encounter problems related to Internet most of the 

time. It further revealed that the pandemic affected their creativity both positively and 

negatively and that the pre-service teachers discovered the therapeutic power of art. 

Keywords: Distance education, pandemic, art education. 
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ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 
Fatma Nur KÜÇÜKSAYGIN1

 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, E-mail: fnkucuksaygin@hotmail.com 

Mehmet ULUTAŞ2
 

2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, E-mail: ulutasmehmet@gmail.com 

 
Özet 

Bu araştırmayla üniversitelerde görev yapan araştırma görevlilerinin tükenmişlik düzeyleri ile 

örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nicel 

araştırma türlerinden olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma görevlilerinin 

tükenmişlik düzeyleri ve örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla 

yapılan bu araştırmanın evrenini Ege Bölgesi’nde yer alan 12 devlet üniversitesinde görev 
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yapan toplam 5506 araştırma görevlisi oluşturmaktadır. Araştırmanın tüm evrenine YÖK 

Akademik Arama Sistemi’nden toplanan e-postalarla ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu sebeple bir 

örneklem oluşturma çalışması yapılmamıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Maslach 

(1981) tarafından geliştirilmiş ve Ergin (1993) tarafından Türkçe ’ye uyarlanmış olan “Maslach 

Tükenmişlik Ölçeği" ve Brandes, Dharwadkar ve Dean (1999) tarafından geliştirilen ve 

Kalağan (2009) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Örgütsel Sinizm Ölçeği” kullanılmıştır. 

Araştırmaya 450 araştırma görevlisi katılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayar 

ortamında SPPS programı kullanılarak analiz edilecektir. Veri analiz süreci devam etmekte olup 

sonuçların kongrede katılımcılarla paylaşılması planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, sinizm, örgütsel sinizm. 
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Abstract 

In order for education and training to be effective and efficient, it is very important for 

universities to increase their quality, continue their development and have ethical behaviors. In 

this study, it was aimed to determine the relationship between burnout levels and organizational 

cynicism perceptions of research assistants, who are one of the important stakeholders of 

universities. The research was carried out with relational scanning model, one of the 

quantitative research methods. The universe of the research consists of 5503 research assistants 

who work at official universities in the 2019-2020 academic year in the Aegean Region. 

Sampling study was not done in the study, it was tried to use the whole population of the study; 

Feedback was received from 427 research assistants. Maslach Burnout Scale and 

Organizational Cynicism Scale, which are used as data collection tools, were analyzed with 

SPSS 24.0 program. According to the research results; The highest average score of the burnout 

levels of research assistants was found in the personal achievement dimension. Following this 

dimension of emotional exhaustion; the lowest mean score is in the dimension of 

depersonalization. The highest mean score of organizational cynicism perceptions was found 

in the cognitive dimension. The lowest average score is on the affective dimension. There is no 

significant difference between the concepts of burnout and organizational cynicism according 

to the gender variable. It has been observed that men and women have close perception levels. 

A significant difference was found between the marital status of the research assistants and the 

personal success dimension. The burnout levels and organizational cynicism perceptions of the 

married research assistants are higher than the single ones. According to the age variable, it was 

determined that the research assistants in the age group 40 and over had a higher average score 

than other research assistants. A significant difference was observed between the professional 

seniority variable and the emotional exhaustion and personal success dimensions. There is a 

significant difference between professional seniority and all sub-dimensions of organizational 

cynicism. It was observed that the educational status variable did not affect burnout and 

organizational cynicism. There is a significant difference between the faculty variable and the 

affective sub-dimension of the concept of organizational cynicism. It has been determined that 
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research assistants working in the medical faculty have a higher level of perception than the 

research assistants working in the agricultural faculty. There are significant differences between 

the professional satisfaction variable and the concepts of burnout and organizational cynicism. 

Keywords: Burnout, cynicism, organizational cynicism. 
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Özet 

Öğrencilerin matematik derslerindeki başarılarını etkileyen pek çok faktör vardır. Öğretmen 

geri bildirimleri de bu faktörlerden birisi olarak düşünülebilir. Söz konusu geri bildirimler sınıf 

ortamında sözel olarak verilebileceği gibi öğrencileri yaptığı çalışmalara yönelik yazılı olarak 

da verilebilir. Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının öğrencilerin matematik 

ödevlerine verdikleri yazılı geri bildirimleri incelemektir. Çalışmanın katılımcıları bir devlet 

üniversitesinin sınıf öğretmenliği programında 3. Sınıfta öğrenim gören 46 öğretmen adayıdır. 

Öğretmen adayları kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenmiş olup araştırmaya 

katılımın tamamen gönüllülük esasına dayalı olduğu kendilerine vurgulanmıştır. Öğretmen 

adaylarının öğrencilerin matematik ödevlerine verdikleri geri bildirimleri incelemek için aynı 

matematik ödevine üç farklı başarı düzeyindeki öğrencinin vermiş olduğu yanıtlar 

kullanılmıştır. Hazırlanan 3. Sınıf düzeyindeki matematik ödevindeki soruları yanıtlayan üç 

öğrenci ilgili sınıf öğretmeninin görüşü alınarak biri yüksek biri orta biri de düşük düzeyde 

başarı ortaya koyan öğrencilerin arasından seçilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarına 

öğrenci düzeyleri konusunda bilgi verilmemiş ve formlarda sadece aynı ödeve üç farklı öğrenci 

tarafından verilen yanıtların yer aldığı belirtilmiştir. Araştırma nitel bir yaklaşımla 

yürütülmekte ve doküman incelemesi yöntemi kullanılmaktadır. Araştırmanın verilerini 

oluşturan dokümanlar öğretmen adaylarının yazılı geri bildirim vermiş oldukları öğrenci 

ödevleridir. Öğretmen adaylarının öğrencilerin matematik ödevlerine verdikleri yazılı geri 

bildirimlerin sınıflandırılması amacıyla nitel veri analizi tekniklerinden betimsel analiz 

kullanılmaktadır. Analiz yapılırken öncelikle rastgele seçilen 10 öğrencinin öğretmen 

tarafından geri bildirim verilmiş ödevleri araştırmacı ve bir alan uzmanı tarafından bağımsız bir 

şekilde incelenerek verilen yazılı geribildirimler sınıflandırılacak ve uyuşma oranına 

bakılacaktır. Analiz, bulunacak uyuşma oranına uygun biçimde ilerletilecektir. Araştırma 

sonucunda, önceki araştırmaların sonuçlarına bağlı olarak elde edilen bulguların tartışılması, 

alana katkı yapacak birtakım sonuçlara ulaşılması ve eğitim öğretim sürecinin bazı paydaşlarına 

yönelik olarak birtakım önerilerde bulunulması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yazılı geribildirim, matematik, sınıf öğretmeni adayı. 
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TEACHERS ' WRITTEN FEEDBACKS 
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Abstract 

There are many factors that affect students' success in mathematics lessons. Teacher feedback 

can also be considered as one of these factors. These feedbacks can be given verbally in the 

classroom or can be given in written to student works. The aim of this study is to examine the 

written feedback that preservice elementary school teachers give to students' math homework. 

Participants of the study were 46 preservice teachers who were studying in the primary school 

teaching program of a state university in the 3rd grade. Preservice elementary school teachers 

were determined by using easily accessible sampling method, and it was emphasized to them 

that participation in the study was completely voluntary. In order to examine the feedback given 

by the preservice elementary school teachers to the students' math homework, the answers given 

by three students with different success levels to the same math homework were used. Three 

students who answered the questions in the prepared 3rd grade math homework were selected 

from the students with a high level, a medium level and a low-level achievement by taking the 

opinion of the relevant class teacher. The preservice elementary school teachers participating 

in the study were not informed about student levels and it was stated that only the answers given 

by three different students to the same task were included in the forms. The research is 

conducted with a qualitative approach and document analysis method is used. The documents 

that make up the data of the study are student assignments for which preservice elementary 

school teachers gave written feedback. Descriptive analysis, one of the qualitative data analysis 

techniques, is used to classify the written feedback that teachers give to students' mathematics 

homework. During the analysis, firstly, the homework given by the preservice teachers of 10 

randomly selected students will be examined independently by the researcher and a field expert, 

and the written feedback given will be classified and the inter-rater reliability will be checked. 

The analysis will be proceeded in accordance with the agreement rate to be found. As a result 

of the research, it is aimed to discuss the findings obtained based on the results of previous 

studies, to reach some results that will contribute to the field and to make some suggestions for 

some stakeholders of the education and training process. 

Keywords: Written feedback, math, classroom teacher candidate. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı, anne-babaların akılcı olmayan inançları ve ebeveynlik davranışları ile 

çocukların algıladıkları aile ilişkisi ve genel öz-değeri arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim- 

öğretim yılında Hatay’ın Antakya ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokullarda 4. 

sınıfa devam eden çocuklar ve anne-babaları, örneklemini Antakya ilçesinden tabakalı 

örnekleme yöntemiyle belirlenen 12 ilkokulda 4. sınıfa devam eden 500 çocuk ve anne-babaları 

olmak üzere 1500 kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama araçları; kişisel bilgi formu, 

Çocuklar İçin Aile İlişkileri Ölçeği (ÇAİÖ), Çocuklar İçin Benlik Algısı Profili (ÇİBAP), 

Alabama Ebeveyn Davranışları Ölçeği (AEDÖ) ve Anne-Baba Düşünceleri Ölçeği 

(ABDÖ)’dir. Bu veri toplama araçları toplam puan vermemekte, alt boyutlar bazında 

puanlanabilmektedir. Araştırmanın verileri, aynı ailenin üyeleri çocuk1, anne1, baba1 şeklinde 

eşleştirilerek toplanmıştır. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler için t-testi kullanılmıştır. 

Ayrıca annelere ait AEDÖ’nün Çocukla İlgilenme, Zayıf Ebeveyn Takibi, Dayakla 

Cezalandırma ve Olumlu Ebeveynlik alt boyutları normal dağılmadığından bu alt boyutların 

analizinde ilişkisiz örneklemler için t-testinin non-parametrik karşılığı olan Mann-Whitney U 

testinden yararlanılmıştır. Çocukların aile ilişkilerini engelleyici, engelleyici olmayan, 

destekleyici, destekleyici olmayan şeklinde algılama durumları ile genel öz-değerlerinin yüksek 

ve düşük olma durumları analize dahil edilirken kesme puan olarak ortalamalar kullanılmıştır. 

Çocukların aile ilişkilerini destekleyici olarak algılamaları bakımından ABDÖ’nün Beklentiler 

alt boyutunda annelerin [t(299)= -2,548, p< .05] ve babaların [t(310)= -3,022, p< .05] elde 

ettikleri puanların ortalamaları arasında anlamlı bir fark vardır. Mükemmeliyetçilik alt 

boyutunda annelerin [t(308)= -0,596, p> .05] ve babaların [t(319)= -0,388, p> .05] elde ettikleri 

puanların ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur. Çocukların aile ilişkilerini destekleyici 

olarak algılamaları bakımından babaların AEDÖ’nün  Çocukla  İlgilenme  [t(306)=  2,404,  

p< .05], Olumlu Ebeveynlik [t(249,407)= 2,842, p< .05], Tutarsız Disiplin [t(290)= 2,027,   

p< .05] ve Dayakla Cezalandırma [t(265,238)= -3,706, p< .05] alt boyutlarında elde ettikleri 

puanların ortalamaları arasında anlamlı bir fark vardır. Zayıf Ebeveyn Takibi [t(303)= -1,784, 

p> .05] alt boyutunda elde ettikleri puanların ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur. 

Çocukların aile ilişkilerini destekleyici olarak algılamaları bakımından annelerin AEDÖ’nün 

Çocukla İlgilenme [U(331)= 11726,5, p<  .05],  Olumlu  Ebeveynlik  [U(344)=  11050,500, 

p< .05], Zayıf Ebeveyn Takibi [U(309)= 9887,000, p< .05] ve Dayakla Cezalandırma [U(345)= 

12178,000, p< .05] alt boyutlarında elde ettikleri puanların ortalamaları arasında anlamlı bir 

fark vardır. Tutarsız Disiplin [t(286)= -,702, p> .05] alt boyutunda elde ettikleri puanların 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur. Bunların yanı sıra araştırmanın verileriyle yapılan 

analizlere ilişkin farklı bulgular da bulunmaktadır. Aile ilişkilerini destekleyici olmayan olarak 

algılayan çocukların anne ve babaları daha fazla gerçekçi olmayan beklentilere sahiptir. Aile 

ilişkilerini destekleyici olarak algılayan çocukların babaları daha fazla çocukla ilgilenme, 
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olumlu ebeveynlik ve tutarsız disiplin davranışı; destekleyici olmayan olarak algılayan 

çocukların babaları daha fazla dayakla cezalandırma davranışı sergilemektedir. Aile ilişkilerini 

destekleyici olarak algılayan çocukların anneleri daha fazla çocukla ilgilenme ve olumlu 

ebeveynlik davranışı; aile ilişkilerini destekleyici olmayan olarak algılayan çocukların anneleri 

daha fazla zayıf ebeveyn takibi ve dayakla cezalandırma davranışı sergilemektedir. Bunların 

yanı sıra araştırmanın verileriyle yapılan analizlere ilişkin farklı sonuçlar da bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çocukların genel öz-değeri, ebeveynlerin akılcı olmayan inançları, 

ebeveyn davranışları, aile ilişkisi. 
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Abstract 

The aim of this study is to examine the relation between parents' irrational beliefs and parental 

behaviours and children's perceived family relationship and overall self-worth. Correlational 

survey model was used in the study. Research population consisted of students attending the 

4th grade in state schools, affiliated to the Ministry of Education, in the centre of Hatay during 

2018-2019 academic year and their parents. The sample of the study consisted of a total of 1500 

participants, including 500 children attending the 4th grade in 12 primary schools determined 

through stratified sampling method from 10 education regions of Antakya central district of 

Hatay and their parents. Data collection tools of the study were Personal Information Form, 

Parent Irrational Beliefs Scale (PIBS), Alabama Parenting Questionnaire (APQ), Family 

Relationship Scale for Children (FRSC) and Self-Perception Profile for Children (SPPC). These 

data collection tools do not produce a total score and can be scored on the basis of sub- 

dimensions. The research data were collected by matching members of the same family as 

child1, mother1, and father1. Independent samples t-test was used in the analysis of the data. 

In addition, since the Parental Involvement, Positive Parenting, Poor Monitoring/Supervision 

and Corporal Punishment sub-dimensions of APQ belonging to the mothers did not distribute 

normally, the Mann-Whitney U test, which is the non-parametric counterpart of the t-test, was 

used in the analysis of these sub-dimensions. Means were used as cut-off score when including 

children's perception of family relationships as discouraging, non- discouraging, supportive, 

non-supportive and having high and low level of overall self-worth. There is a significant 

difference between the means of the scores of mothers [t(299)= -2,548, p< .05] and fathers 

[t(310)= -3,022, p< .05] obtained from Expectations sub-dimension of PIBS in terms of 

children's perceiving the family relationships as supportive. There is no significant difference 

between the mean scores obtained by mothers [t(308)= -0,596, p> .05] and fathers [t(319)= - 

0,388, p> .05] in the perfectionism sub-dimension. There is a significant difference between the 

means of the scores obtained by fathers from APQ's sub-dimensions of Parental Involvement 

[t(306)= 2,404, p< .05], Positive Parenting [t(249,407)= 2,842, p< .05], Inconsistent Discipline 

[t(290)= 2,027, p< .05] and Corporal Punishment [t(265,238)= -3,706, p< .05] in terms of 



IDU-ICER 2020 4-6 Aralık / 2020 / İzmir 

2.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi/2ND International Educational Research Conference 

ISBN: 978-605-74811-4-6 

 

 

children's perceiving family relationships as supportive. There is no significant difference 

between the means of the scores they obtained in the sub-dimension of Poor 

Monitoring/Supervision [t(303)= -1,784, p> .05]. There is a significant difference between the 

means of the scores obtained by mothers from APQ's sub-dimensions of Parental Involvement 

[U(331)= 11726,5, p< .05], Positive Parenting [U(344)= 11050,500, p< .05], Poor 

Monitoring/Supervision [U(309)= 9887,000, p< .05] and Corporal Punishment [U(345)= 

12178,000, p< .05] in terms of children's perceiving family relationships as supportive. There 

is no significant difference between the means of the scores they obtained in the sub-dimension 

of Inconsistent Discipline [t(286)= -,702, p> .05]. In addition to these, there are different 

findings regarding the analyses conducted on the data of the research. Parents of children who 

perceive family relationships as non-supportive have more unrealistic expectations. Fathers of 

children who perceive family relationships as supportive exhibit behaviours of parental 

involvement, positive parenting and inconsistent discipline more; whereas, those whose 

children perceive family relationships as non-supportive exhibit corporal punishment behaviour 

more. Mothers of children who perceive family relationships as supportive exhibit behaviours 

of parental involvement and positive parenting more; whereas, those whose children perceive 

family relationships as non-supportive exhibit behaviours of poor monitoring/supervision and 

corporal punishment more. In addition to these, there are different results regarding the analyses 

conducted on the data of the research. 

Keywords: Children’s overall self-worth, parents’ ırrational beliefs, parental behaviours, 

family relationship. 
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Özet 

Sosyal beceriler, bireylerin başkalarıyla ilişkilerini kolaylaştıran, aileden sonra okul öncesi 

kurumlarda geliştirilebilen becerilerdir. Bu yüzden sosyal becerilerin geliştirilmesinde okul 

öncesi dönem önem taşımaktadır. Bu araştırma müzik eğitiminin okul öncesi çocuklarının 

sosyal becerilerine olan etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın yöntemi öntest- 

sontest kontrol gruplu yarı deneysel yöntemdir. Çalışma grubu (n=26), 2018-2019 eğitim- 

öğretim yılında anasınıfına devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma grubu, amaçlı 

örnekleme yöntemlerinden benzeşik örnekleme yoluyla seçilmiştir. Daha önce hiç müzik 

eğitimi almamış, Kartal’da bir ilkokulun iki anasınıfına devam eden 13 öğrenci deney, 13 

öğrenci de kontrol grubunu oluşturmaktadır. Uygulama süreci, ilk ve son haftalar öntest ve 

sontest olmak üzere 12 haftadır. Çalışmanın bitiminden 3 hafta sonra deney grubuna kalıcılık 

testi uygulanmıştır. Deney grubu, okul öncesi eğitiminin yanında 10 hafta boyunca haftada 2 

kez 30’ar dakika araştırmacı tarafından müzik eğitimine tabi tutulmuştur. Müzik eğitimi, sosyal 

değerler temalı şarkıların müzik, oyun ve dans öğeleriyle harmanlandığı etkinliklerden 

oluşmaktadır. Kontrol grubu ise ayrıca bir eğitime tabi tutulmayıp yalnızca okul öncesi 

eğitimine devam etmiştir. Araştırmanın verileri Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği (4-6 
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yaş) ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde deney ve kontrol gruplarının öntest 

bakımından eş olup olmadığını belirlemede ve deney sonrası geldikleri son seviyelerin tespit 

edilmesinde Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının öntest ve 

sontestlerinden elde edilen veriler de Wilcoxon Testi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın 

sonunda deney grubunun sosyal beceriler öntest-sontest puanları incelendiğinde müzik 

eğitiminin bazı sosyal becerileri etkilemediği fakat sosyal becerilerin çoğunluğuna olumlu 

yönde etki ettiği saptanılmıştır. Kalıcılık testi sonuçları ise müzik eğitiminin sosyal beceriler 

genel toplam puanları üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olmadığını ortaya koymaktadır. 

Araştırmanın sonuncuna göre araştırmacılara ve uygulayanlara çeşitli önerilerde 

bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, sosyal beceriler, okul öncesi dönem. 
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Abstract 

Social skills are skills that facilitate individuals' relationships with others and can be developed 

in preschool institutions after family. Therefore, the pre-school period is important for the 

development of social skills. This research aims to reveal the effect of music education on social 

skills of preschool children. The method of the study is a pretest-posttest control group quasi- 

experimental method. The study group (n=26) consists of students attending kindergarten in 

2018-2019 academic year. The study group was chosen from the purposeful sampling methods 

through homogeneous sampling. The application period is 12 weeks, including the first and last 

weeks pre-test and post-test. 3 weeks after the end of the study, the follow up test was applied 

to the experimental group. In addition to preschool education, the experimental group was 

subjected to music education by the researcher for 30 minutes twice a week for 10 weeks. Music 

education consists of activities where social values-themed songs are blended with music, game 

and dance elements. The control group, on the other hand, was not subjected to any further 

training and only attended pre-school education. The research data were collected using the 

Social Skills Assessment Scale (4-6 years old). In analyzing the data, Mann Whitney U Test 

was used to determine whether the experimental and control groups were equal in terms of pre- 

test and to determine their final levels after the experiment. The data obtained from the pretest 

and posttests of the experimental and control groups were also analyzed with the Wilcoxon 

Test. At the end of the study, when the social skills pre-test and post-test scores of the 

experimental group were examined, it was found that music education did not affect some social 

skills, but had a positive effect on most of the social skills. Follow up test results reveal that 

music education does not have a permanent effect on social skills overall scores. According to 

the last study, various suggestions were made to researchers and practitioners. 

Keywords: Music education, social skills, pre-school period. 
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Özet 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ülkemizde giderek daha çok kişiyi 

ilgilendirmekte ve hem yazılı ve görsel basında hem de akademik çalışmalarda adından daha 

fazla söz ettirmektedir. DEHB Amerikan Psikiyatri Birliğinin (APA-American Psychiatric 

Association) Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatiksel El Kitabının (Diagnostic and 

StaticticalManual of Mental Disorders-DSM) 2013 yılında yayınlanan beşinci versiyonunda 

(DSM-5) gelişimsel düzeye uygun olmayan, toplum, okul veya işle ilgili etkinlikleri doğrudan 

olumsuz etkileyen dikkatsizlik, aşırı hareketlilik ve dürtüsellikle karakterize bir bozukluktur 

olarak tanımlanmaktadır (APA, 2013). Bu çalışmada ilkokul ikinci sınıfa devam eden, 

okulöncesi dönemde DEHB tanısı konulan ve okumada güçlük yaşayan öğrencinin bir dakikada 

okuduğunu doğru kelime sayısının, doğru okuma yüzdesinin ve okuduğunu anlama puanının 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda “Okuma güçlüğü yaşayan bir ilkokul öğrencisinin 

okuma becerileri nasıl geliştirilebilir?” sorusu çalışmanın temel problemi olarak belirlenmiştir. 

Pandemi sürecinde dört ay boyunca devam eden çalışmada nitel araştırma desenleri arasında 

yer alan eylem araştırması kullanılmıştır. Araştırmacı ve katılımcıların bir problemi 

betimlemeleri, bunu çözmeleri ve işbirliğine dayalı planlama, eylem ve eylemi değerlendirme 

döngüsünü gerçekleştirerek yeni bilgileri sentezlemeleri anlamına gelen klasik eylem 

araştırması türü tercih edilmiştir (Coghlan ve Brannick, 2010). Okuma becerisinin 

geliştirilmesinde tekrarlı okuma ve ses kaydı kullanarak koro okuma, okuduğunu anlama 

geliştirilmesinde öykü haritası yöntemleri tercih edilmiştir. Bu çalışmada DEHB olan öğrenciye 

pandemi döneminde annesi tarafından sunulan eğitim sonucunda öğrencinin bir dakikada 

okuduğu doğru kelime sayısında, doğru okuma yüzdesinde ve okuduğunu anlama puanında 

meydana gelen değişimler paylaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, DEHB, akıcı okuma, 

okuduğunu anlama, özel eğitim. 
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Abstract 

Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) concern more people in our country. 

ADHD makes more mention of its name in media and academic studies. IN 2013 Psychiatric 

Association published Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-DSM. In the fifth 

version of this manual ADHD defined as a disorder not suitable for developmental level, 

characterized by inattention, excessive mobility, and impulsivity that directly negatively affects 
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social, school, or work-related activities. The purpose of this research improve the words read 

correctly per minute, percentage of accurate reading and comprehension scores of the student 

who diagnosed ADHD and attends second grade of primary school. In the framework of the 

research. This research takes time four months during the pandemic period. In the developing 

of the reading skills repeated reading, choral reading and story map methods were preferred. In 

this study, changes in the words read correctly per minute, percentage of accurate reading and 

comprehension scores will be shared as a result of the education provided by his mother during 

the pandemic period to the student with ADHD. 

Keywords: Attention deficit and hyperactivity disorder, ADHD, fluent reading, reading 

comprehension, special education. 
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Özet 

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve Avrupa Birliği Bakanlığı, 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından onaylanan 

“Erasmus + Programı Ana Eylem, Yapılandırılmış Diyalog” gençler ve karar alıcılar arasında 

gençlik alanında toplantılar, projeleri kapsamında “Dozunda Etkili Sağlıklı Teknoloji 

Kullanımı” (DES-TEK) projesi ile ortaokul öğrencilerinin teknoloji bağımlılığı düzeyi 

araştırılarak, önleyici çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile teknoloji bağımlılığına 

yatkın öğrencilerde ilerde oluşması muhtemel fiziksel, ruhsal rahatsızlıklar ve sosyal 

becerilerindeki yetersizliklerle ilgili önleyici çalışmalar yapılması, gençlerde oluşabilecek 

radikalleşme ve bireyselleşmenin önüne geçilmesi, spor ve sanat etkinliklerine katılma 

oranlarının arttırılması hedeflenmiştir. Yapılan araştırmalar özellikle okul çağındaki gençlerde 

başlayan problemli teknoloji kullanımının gençlerin psikolojik ve bedensel gelişimlerini, sosyal 

ilişkilerini olumsuz yönde etkileyerek bağımlılığa yol açtığını ve bunun sonucunda akademik 

başarılarının da düşebildiğini göstermektedir. 2018-2019 Eğitim öğretim yılında 

gerçekleştirilen projede 19 ilçeden 500 ortaokul öğrencisi katılımcı olarak yer almıştır. 

Çalışmada, katılımcıların proje uygulamalarından teknoloji bağımlılığını azaltma bağlamında 

nasıl etkilendiği incelenmiştir. Ortaokul öğrencileri arasında teknoloji bağımlılığına yatkın 

öğrencilerdeki bağımlılık düzeyinin azaltılmasına yönelik gerçekleştirilen proje çalışması ile 

öğrencilerin sorumluluk almalarına, istekleri doğrultusunda hareket etmelerine izin veren 

ortamlar yaratılması için de çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında katılımcı 

öğrencilerin, bireysel ya da grup olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları okullarında akranlarıyla 

paylaşmaları hedeflenmiştir. Amaçlı örnekleme ile elde edilen nitel veriler kodlanmış ve 

tümevarımcı analizle altı tema ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların 

teknoloji bağımlılığı oranında azalma ve sosyal beceri düzeylerinin artma eğilimi gösterdiği 

görülmüştür. Çalışma sonucunda geliştirilen önerilerin, gençlere ve ailelerine olduğu kadar 

okul yöneticilerine, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevli yöneticiler için de yol 

gösterici olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İnternet bağımlılığı, teknoloji kullanımı, sosyal etkinlik, eğitim projeleri, 

okul yöneticileri. 
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OF TECHNOLOGY” ON THE TECHNOLOGY ADDICTION LEVEL 
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Abstract 

Within the scope of Erasmus + Program Main Action, Structured Dialogue which includes 

youth meetings and projects between young people and decision- makers, the project prepaed 

by İzmir Provincial Directorate of National Education called “Effective and Healthy Use of 

Technology” was approved by the Ministry of European Union. The technology addiction 

levels of middle school students was investigated and preventive studies were carried out with 

“The Effective and Healthy Use of Technology” (DES-TEK) Project. With this study, it was 

aimed to carry out preventive studies on possible future physical and mental disorders and 

inadequacies in social skills in students who have the risk of technology addiction, to prevent 

radicalization and individualization that may occur in young people, and to increase the rate of 

participation in sports and art activities. Studies show that the problematic use of technology, 

especially among school-age youth, negatively affects the psychological and physical 

development and social relations of young people, resulting in addiction, and as a result, their 

academic success may decrease. 500 middle school students from 19 districts participated in 

the project, which was carried out in the 2018-2019 academic year. In the study, it was 

examined how the participants were affected by project applications in the context of reducing 

technology addiction. It was aimed to reduce the level of addiction among middle school 

students who have a risk of technology addiction, activities were also carried out to create 

environments that allow students to take responsibility and act in line with their wishes through 

project activities. Within the scope of the study, it was aimed that the participating students 

share their work individually or as a group with their peers at their schools. The qualitative data 

obtained through purposeful sampling were coded and six themes were revealed by inductive 

analysis. According to the findings, it was observed that the rate of technology addiction of the 

participants tended to decrease and their social skill levels to increase. It is thought that the 

suggestions developed as a result of the study will be a guide for the school administrators, the 

administrators working in the provincial and district national education directorates as well as 

the youth and their families. 

Keywords: Internet addiction, technology use, social activities, educational. 

 

 
OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ UZAKTAN EĞİTİM 

SÜRECİNDE PSİKOLOJİK DANIŞMAN OLMAYA İLİŞKİN 

ALGILARI: METAFOR ANALİZİ 
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Özet 

Aralık 2019’da ortaya çıkan ve çok kısa bir süre sonra pandemi haline gelen Koronavirüs 

(Covid-19) yayıldığı ülkelerde sağlık, sosyal düzen, ekonomi gibi alanlarda değişimleri mecbur 
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hâle getirmiştir. Koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen alanlardan biri de eğitim 

olmuştur. Bu kapsamda ülkemizde de pandeminin riskleri göz önünde bulundurularak temel 

eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 16 Mart 2020 tarihi ile 21 Eylül 2020 tarihleri arasında yüz 

yüze eğitime ara verilmiş ve süreç uzaktan eğitim uygulamaları ile sürmüştür. 21 Eylül 2020 

itibariyle kademeli bir şekilde yüz yüze eğitime geçiş başlamış olsa da bazı sınıf düzeylerinde 

eğitim hâlen uzaktan eğitim yolu ile devam etmektedir. Uzaktan eğitim, nicelik ve nitelik 

bakımından yüz yüze eğitime göre farklı olduğundan bu süreçte uygulanan eğitim etkinlikleri 

de farklılaşmıştır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri de farklılaşan bu süreçten 

etkilenen bir alan olmuştur. Bu araştırmanın amacı okul psikolojik danışmanlarının “uzaktan 

eğitim sürecinde psikolojik danışman olmak” durumuna ilişkin algılarını geliştirdikleri 

metaforlar yoluyla incelemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim 

(fenomenoloji) araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu uzaktan eğitim 

sürecinde okullarda görev yapan 80 okul psikolojik danışmanından oluşmaktadır. 

Katılımcılardan 29 kişi ilkokul, 27 kişi ortaokul ve 24 kişi de lise kademesinde görev 

yapmaktadır. Araştırmada okul psikolojik danışmanlarının uzaktan eğitim sürecinde psikolojik 

danışman olmaya ilişkin algılarını belirlemek amacıyla bir soru formu ve katılımcıların 

cinsiyet, görev süresi, şu an görev yapmakta olduğu kademe bilgilerini belirtmeleri istenen bir 

kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Soru formunda katılımcılardan “Uzaktan eğitim sürecinde 

psikolojik danışman olmak . . . . . . gibidir; çünkü ” cümlesini yazılı olarak tamamlamaları 

istenmiştir. Bu yönergeden sonra katılımcılara formdaki ilk boşlukta yapacakları benzetmenin 

tek bir benzetme olması gerektiği; “çünkü” kelimesinden sonra ise yaptıkları benzetmeyi 

açıklamaları gerektiği belirtilmiştir. Araştırmanın veri toplama aşaması tamamlanmış olup, 

verilerin analiz süreci devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, okul psikolojik danışmanı, metafor analizi. 

 

 

 
PERCEPTIONS OF SCHOOL COUNSELORS ON BEING A SCHOOL 

COUNSELOR DURING THE DISTANCE LEARNING PROCESS: 

METAPHOR ANALYSIS 
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Abstract 

Becoming a pandemic shortly after emerging in December of 2019, Coronavirus (Covid-19) 

has made changes in areas like health, social order, and economy an obligation. One of the most 

affected areas from Coronavirus pandemic is education. Within this scope, considering the risks 

of pandemic in our country, face to face learning in primary and secondary education 

institutions and high schools have been put on pause between 16 March 2020 and 21 September 

2020 and the processes has continued with distance learning applications. Although returning 

to face-to-face learning gradually started on 21 September 2020, distance learning is still 

practiced in some grades. Since distance learning is different from face-to-face learning in 

qualification and quantity, education activities which were applied during this process were 

also different. Counseling has also become an area which were affected by mentioned 

difference in processes. The aim of this research is to investigate the perceptions of school 

counselors on “being a school counselor in distance learning process” through the metaphors 

they developed. In this study, phenomenology research design, which is one of the qualitative 
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research designs, was used. The study group of the research consists of 80 school counselors 

who work at schools during the distance learning process. Among the participants, 29 people 

work at primary school, 27 people work at secondary school and 24 people work at high school 

level. In this research, a question form which was aimed to specify their perception on being a 

school counselor during distance learning process and a personal information form which asks 

participants to state their gender, tenure, the current level they are working in were used. In the 

question form, participants were asked to complete this sentence in written form; “Being a 

school counselor during distance learning process is like . . . . . .; because ............. ” After these 

instructions, it was stated to the participants that the metaphor they were going to write in the 

first blank in the form should be a single metaphor and they are asked to explain the metaphor 

they have given after the word “because”. Data collection of the research has been completed 

and the data analysis is ongoing. 

Keywords: Distance learning, school counselor, metaphor analysis. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2001-2020 yılları arasında program değerlendirme modelleri 

konusu ile ilgili yapılan doktora tezi, yüksek lisans tezi ve makalelerin program değerlendirme 

modeli, araştırma deseni, örneklemi, veri toplama araçları, veri analizi ve derslere göre 

dağılımları açısından yapılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma kapsamında program 

değerlendirme modelleri hakkında doktora, yüksek lisans ve makale çalışmaları doküman 

inceleme çalışması olarak taranmıştır. Doküman inceleme çalışması 3 aşamada 

gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada toplamda YÖK tezde bulunan 411 doktora ve yüksek 

lisans tezleri, EKUAL ve EBSCOhost veritabanlarından 61 makale elde edilmiştir. İkinci 

aşamada bu çalışmalar Eğitim ve Öğretim alanı ile sınırlandırılarak 210 doktora ve yüksek 

lisans tezi, 40 makale incelemeye dahil edilmiştir. Üçüncü aşamada, program değerlendirme 

modeli ile ilişkisi düşük olan çalışmalar çıkarılmış, geriye 33 makale, 64 doktora ve yüksek 

lisans tezi olmak üzere toplamda 97 çalışma doküman incelemeye dahil edilmiştir. Veriler 

doküman inceleme ile toplanmıştır. Bu çalışmanın analizinde içerik analizi kullanılmıştır. 

Doküman inceleme sonucunda çalışmaların en fazla 2019 yılında olduğu, aynı zamanda 

çalışmalarda en fazla yüksek lisans tezleri olduğu gözlemlenmiştir. Çalışma kapsamında 

incelenen dokümanlarda en fazla kullanılan program değerlendirme modeli Stufflebeam’in 

Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün (CIPP) modelinin olduğu, en az tercih edilen program 

değerlendirme modelleri ise İşbirlikçi Değerlendirme Yaklaşımları, Alkin UCLA 
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Değerlendirme Modeli, Örgütsel Öğrenme Modeli, Niteliksel Değerlendirme Modeli, 

Yetkilendirme Değerlendirme Modeli, Yararlanmaya Odaklı Değerlendirme Modeli, Katılımcı 

Odaklı Değerlendirme Modeli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma deseni olarak ise karma 

desenin en fazla olduğu, örneklemde öğretmenlerle daha fazla çalışıldığı, veri toplama 

araçlarında veri toplama tekniğinin fazla kullanılması ve veri analizinde de en fazla kullanılanın 

nitel içerik analizi, nicel de betimsel istatistik olduğu ve derslere göre dağılımlarda en fazla 

İngilizce dersinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Program değerlendirme, program değerlendirme modelleri, doküman 

incelemesi. 
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Abstract 

The aim of this study is to examine the structures of the doctoral thesis, post graduate thesis and 

articles which were written based upon the program evaluation models in between years of 

2001-2020 in Turkey, in terms of distribution of the program evaluation model, research design, 

sample, data gathering instruments, data analysis and courses. Within the scope of this study, 

doctoral, post graduate and article studies on program evaluation models were scanned as 

document review studies. Document review study was carried out in three stages. At the first 

stage, 61 articles obtained from 411 doctoral and post graduate theses, EKUAL and EBSCOhost 

databases in YÖK thesis in total. At the second stage, the studies are limited with the field of 

Education and Training, and 210 doctoral and post graduate thesis and 40 articles were included 

to the analysis. At the third stage, studies which are less related to curriculum evaluation model 

were removed, and total of 97 studies, including 33 articles, 64 doctoral and master theses, were 

included in the document review. Data have been collected by the document review. The 

content analysis have been used in this study. As a result of the document review, it was 

observed that the more studies were from 2019, and at the same time the post graduate theses 

were more in the studies. At the end, within the scope of the study we reached a conclusion that 

the most common-used program evaluation model in the examined documents is Stufflebeam's 

Context-Input-Process-Product (CIPP) model and the less preferable program evaluation 

models are Collaborative Evaluation Approaches, Alkin UCLA Evaluation Model, 

Organizational Learning Model, Qualitative Evaluation Model, Empowerment Evaluation 

Model, Benefit Focused Evaluation Model, Participatory Focused Evaluation Model. At the 

end, it was concluded that the more common model used is mixed pattern, and in the sample, 

teachers worked more, the data collection technique used more in data collection instruments, 

and the more common-used in data analysis was qualitative content analysis, the more common- 
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used in quantitative is descriptive statistics, and the according to the lessons distribution the 

most used is the English lesson. 

Keywords: Program evaluation, program evaluation models, document review. 
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Özet 

Davranış bilimi alanındaki bilim adamları kaygıyı temel bir insan özelliği olarak görseler de, 

genel bir kaygı tanımı yapılmamış ve kaygı değişik şekillerde tanımlamışlardır. Kaygı, her 

baskı altında yaşanan doğal bir duygudur ve yaşamın doğal bir parçasıdır. Bu durum, insanların 

davranışlarını etkilediği için esas olarak okul ortamında da ortaya çıkan bir durum olarak 

görülmekte ve bu duygu, insanları rahatsız ederek ve uyumsuzluğa neden olarak insanların 

hayatlarını etkileyebilmektedir. Eğitim sisteminde başarıyı ölçmek için kullanılan test, 

okullarda yoğun bir kaygı durumu olarak görülebilir. Testler, öğrencilerin zaman zaman, 

yetişkinlerin ise sıklıkla deneyimledikleri kaygı ile iç içe geçmiş bir değerlendirme deneyimi 

olarak kabul edilir. Sınav kaygısı; çoğunlukla ergenlik döneminde beliren, sınavda önce 

başlayıp sınav sonuna kadar süren, başarısız olma düşüncesinin olumsuz duygu ve davranışlar 

ortaya çıkarmasından kaynaklanan bir kaygı çeşidi olarak tanımlanır. Günümüzde performansa 

dayalı çalışma sonuçlarının kariyer planlaması konusunda birtakım veriler sunması ise kaygıyı 

kontrol altına alma ve yeteneği en yüksek verimle sergileyebilmenin gerekliliğini 

vurgulamaktadır. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin kaygı düzeyi, genel cerrahi 

hastalarının kaygı düzeyinden çok daha yüksek bulunmuştur. Kaygı ile baş edebilme bireylerin 

yaşam kalitelerinin artırılması ve hayattan doyum sağlayabilmesi yönünden ciddi bir önem arz 

etmektedir. Bu açıdan bakıldığında sınav kaygısı öğrencilerin üstesinden gelmesi ve başa 

çıkması gereken önemli bir durumdur. Sınav kaygısının inceleme altına alınmasının nedeni 

şüphesiz akademik başarı üzerindeki olumsuz etkileridir. Kaygının doğrudan başarı üzerindeki 

etkisinin yanı sıra birçok değişkeni düzenlediği ya da aracılık ettiği de bilinmektedir. Ancak 

belirli seviyedeki bir kaygının bireyi, sınava gerekli özeni göstermesi, hazırlık yapması gibi 

davranışlarda motive ettiği de söylenebilir. Kısacası orta düzeyde bir sınav kaygısı, öğrenci için 

bir motivasyon kaynağı işlevi görmektedir. Sınav kaygısına yönelik bugüne kadar yapılmış pek 

çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı ülkemizde son yirmi yılda sınav kaygısını ele 

alan çalışmaları içerik analizi yöntemiyle ele almak ve bundan sonra yapılacak çalışmalara ışık 

tutmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kaygı, sınav kaygısı, literatür, içerik analizi. 
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Abstract 

Although scientists in the field of behavioral science consider anxiety as a basic human 

characteristic, a general definition of anxiety has not been made and they have defined anxiety 

in different ways. Anxiety is a natural emotion experienced under any pressure and is a natural 

part of life.This situation is seen as a situation that mainly occurs in the school environment as 

it affects people&#39;s behavior and this feeling can affect people&#39;s lives by disturbing 

people and causing incompatibility.The test used to measure success in the education system 

can be seen as an intense state of anxiety in schools. Tests are considered to be an assessment 

experience intertwined with the anxiety that students experience from time to time and adults 

often. Exam anxiety; It is defined as a type of anxiety that mostly appears in adolescence, starts 

before the exam and lasts until the end of the exam, resulting from the negative feelings and 

behaviors caused by the thought of failure. The fact that today&#39;s performance-based study 

results provide some data on career planning emphasizes the necessity of controlling anxiety 

and demonstrating talent with the highest efficiency. The anxiety level of the students preparing 

for the university entrance exam was found to be much higher than the anxiety level of the 

general surgery patients. Coping with anxiety is of great importance in terms of increasing the 

quality of life of individuals and providing life satisfaction. From this point of view, test anxiety 

is an important situation that students must overcome and cope with. The reason why exam 

anxiety is under investigation is undoubtedly its negative effects on academic achievement. In 

addition to its direct effect on success, it is known that anxiety regulates or mediates many 

variables. However, it can be said that a certain level of anxiety motivates the individual in 

behaviors such as showing the necessary care and preparation for the exam. In short, a moderate 

exam anxiety functions as a source of motivation for the student. There are many studies on 

exam anxiety so far. The aim of this study is to deal with the studies that address exam anxiety 

in the last twenty years in our country with the method of content analysis and to shed light on 

the future studies. 

Keywords: Anxiety, test anxiety, literature, content analysis. 
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Özet 

Ülkemizde özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitimi için faaliyet gösteren çeşitli 

kurumlar bulunmaktadır. Bu kurumlara örnek olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel 

Eğitim Uygulama Okulları gösterilebilir. Özel Eğitim Uygulama Okullarında orta veya ağır 

düzeyde otizmli öğrenciler ile orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilerin 

eğitim gördüğü ve ders programlarında haftada üç saat müzik ve oyun dersi olduğu 

bilinmektedir. Bu araştırmada, Özel Eğitim Uygulama Okulları ikinci kademede görev yapan 

müzik öğretmenlerinin müzik ve oyun dersini yürütürken karşılaştıkları zorluklara ilişkin 

görüşlerini ve çözüm önerilerini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma 

yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019- 

2020 eğitim öğretim yılında Ankara ili ikinci kademe Özel Eğitim Uygulama Okullarında görev 

yapan 20 kadrolu müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, uzman onayları 

alınarak araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve 

içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda 

öğretmenlerin müzik ve oyun dersinde zorluk yaşadığı sekiz konu tespit edilmiştir. Öğretmenler 

en çok öğrencilerin özel gereksinimlerine bağlı olarak sergiledikleri problem davranışlar 

karşısında zorluk yaşadıklarını belirtmiştir. Bunun yanı sıra, kaynak eksikliği ve sınıfların 

karma oluşu öğretmenlerin önemli ölçüde zorlandığı diğer konulardandır. Öğretmenler zorluk 

yaşadıkları durumlara ek olarak yaşanan bu zorluklar karşısında uyguladıkları çözüm yollarına 

ilişkin ifadelerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin önemli bir kısmı, zorluk yaşanan durumlarda 

sınıf öğretmenleriyle iş birliği yaptıklarını ve öğrencilerin kriz anlarında çeşitli faaliyetler 

göstererek kriz yönetimi uyguladıklarını ifade etmiştir. Ayrıca araştırma kapsamında, 

öğretmenlerin zorluk yaşadıkları durumların giderilmesine ve Özel Eğitim Uygulama Okulları 

ikinci kademede yürütülen müzik ve oyun dersinin nitelikli bir şekilde gerçekleştirilebilmesine 

yönelik çözüm önerileri araştırılmıştır. Konuya ilişkin ifade edilen öneriler yedi kategoride 

incelenmiştir. Öğretmenlerin neredeyse tamamı, Özel Eğitim Uygulama Okullarında çalışan 

veya çalışacak olan müzik öğretmenlerinin özel eğitim alanındaki yetkinliğini arttırmaya 

yönelik çeşitli eğitim düzenlemeleri yapılması gerektiğini belirtmiştir. Buna ek olarak 

öğretmenlerin önemli bir kısmı ise özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerle yürütülen müzik 

ve oyun dersleri için kaynakların arttırılması, uygun ortam ve materyalin sağlanması ve ikinci 

kademede olduğu gibi birinci kademe müzik ve oyun dersinin de müzik öğretmenleri tarafından 

yürütülmesi gerektiğine yönelik önerilerini belirtmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Özel eğitim, müzik ve oyun, zorluklar, çözüm önerileri. 
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Abstract 

In Turkey, there are various institutions operating for the education of individuals who need 

special education.The Special Education Practice Schools affiliated to the Ministry of National 

Education can be exemplified as these institutions. It is known that students with moderate or 

severe autism as well as students with moderate or severe intellectual deficiency receive 

education in Special Education Practice Schools and that there is music and play lesson for 

three hours a week in their curriculum. In this research, it is aimed to determine the opinions 

and solution suggestions of the music teachers working in the second stage Special Education 

Practice Schools regarding the difficulties they face while instructing the music and play lesson. 

The case study model, which is one of the qualitative research methods, was used in this 

research. The study group consists of 20 staffed music teachers working in the second stage 

Special Education Practice Schools in Ankara Province in the 2019-2020 academic year. The 

data of the research were collected with the semi-structured interview form created by the 

researcher with the expert approvals and analyzed by content analysis method. According to 

the data obtained from the research, eight issues in which teachers have had difficulties in music 

and play lesson were specified. The teachersstated that they mostly have difficulty in the 

problem behaviors of students depending on their special needs. Furthermore, the lack of 

resources and composite classrooms are other issues that teachers face considerable difficulties. 

In addition to the situations in which they experience difficulties, the teachers expressed their 

solutions they applied in relation to these difficulties. A significant number of teachers pointed 

out that they have cooperated with classroom teachers in challenging situations and that 

students implement the crisis management by performing a variety of activities in times of 

crisis. Moreover, within the scope of the research, the solution suggestions were ascertained to 

overcome the difficulties of teachers and to execute the music and play lesson in the second 

stage Special Education Practice Schools in a qualified way. The suggestions described on the 

subject were analyzed in seven categories. Almost all the teachers emphasized that various 

educational arrangements should be made to enhance the competence of music teachers who 

work or will work in Special Education Practice Schools. In addition, a substantial part of the 

teachers indicated that the resources should be increased for music and play lessons conducting 

with the students who need special education, the appropriate environment and materials should 

be provided and the music and play lesson in the first stage Special Education Practice Schools 

is to be carried out by music teachers as in the second stage. 

Keywords: Special education, music and games, challenges, suggestions for solutions. 



IDU-ICER 2020 4-6 Aralık / 2020 / İzmir 

2.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi/2ND International Educational Research Conference 

ISBN: 978-605-74811-4-6 

 

 

İLKOKULDÜZEYİNDE İNGİLİZCE DİL ÖĞRETİM PROGRAMINDA 

DEĞERLERİN YERİ; TÜRKİYE BAĞLAMI 

 
Nesrin OZTURK1

 

1İzmir Demokrasi Üniversitesi, E-mail: nesrin.ozturk@idu.edu.tr 

Gülşah TIKIZ ERTURK2
 

2İzmir Demokrasi Üniversitesi, E-mail: gulsah.tikiz@idu.edu.tr 

 
Özet 

Bireylerin insani, ahlaki, kültürel, psikolojik, sosyal ve evrensel bir duyarlılık geliştirmelerine 

yardımcı olan değerler eğitimi, eğitimdeki temel sorulardan birine cevap verebilir; ne tür 

öğrenciler yetiştirmek istiyoruz? Değerler, bireylerin eylemlerine, tutumlarına ve tercihlerine 

rehberlik eden nispeten istikrarlı ve hiyerarşik olarak organize edilmiş inançlardır. Değerler 

sosyal veya bireysel olarak tercih edilen davranışları yansıtırlar. Milli Eğitim Bakanlığı, 

2005'ten bu yana eğitim programlarının temel değerleri (adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, 

sabır, saygı, sevgi, sorumluluk ve yardımseverlik gibi) kapsaması adına öğretim programlarını 

güncellemek için girişimlerde bulunmuştur. 2017'ye gelindiğinde, değerler eğitimi zaten 

yabancı dil olarak İngilizce'yi içeren ulusal eğitim programının bir parçasıydı. Ancak 

Türkiye'de değerler eğitimi ve yabancı dil eğitimi konusunda yeteri kadar araştırma 

yapılmamıştır. Bu nedenle, bu çalışma bir inisiyatif alarak, nitel bir metot olan döküman analizi 

yoluyla değerlerin yerini ve sunumunu belirlemek için İngilizce öğretim programında bulunan 

standartları incelemiştir. İngilizce öğretim programı, standartlar, açıkça değerler ve varsa aday 

gösterilen değerler için analizler yapılmıştır. Sonuçlar, İngilizce öğretim programının 2., 3. ve 

4. sınıflarının bilişsel alanla ilgili olduğunu ve temel değerlerden herhangi birini açıkça 

belirtmediklerini ortaya koymuştur. Bununla birlikte, standartların çıkarımları sınırlı sayıda 

değer üretebilirken, bunlarıneğitim programında rastgele bir şekilde sunulduğu 

gözlemlenmiştir. Diğer bir ifade ile, sevgi, arkadaşlık ve saygı gibi temel değerler öğretim 

programında İngilizce öğrencileri için sunulmuş olam değerlerin takdirini ve içselleştirilmesini 

tehlikeye atabilecek düzgün bir kavram çerçevesi veya hiyerarşiden yoksun standartlar 

aracılığıyla sunulduğu gözlemlenmiştir. Öğretmenlerin değerler eğitimine yönelik bilgisi ve 

duyarlılığı öğretim tasarımlarıyla yansıtılmadıkça, bu değerlerin sınıflarda öğrenilmesi ve 

uygulanması gerçekleşmeyebilir. Mevcut haliyle olduğu gibi, bu tür standartlar öğrencilerin 

kişisel bir değer sistemi oluşturmalarına yardımcı olmayabilir, öğretmenlerin çeşitli modüller 

aracılığıyla değerler eğitimi anlayışlarını ve uygulamalarını desteklemek büyük önem 

taşımaktadır. Ayrıca değerler eğitimi bütüncül bir şekilde yapılmalıdır; diğer bir ifade ile, okul 

genelinde değerler eğitimine yönelik bir odak noktası olmalı ve okul-toplum projelerinin 

öğrencilerin kişisel bir değer sistemi geliştirmesini desteklemeye özellikle yardımcı olması 

gerekir. 

Anahtar Kelimeler: Değerler, ingilizce öğretimi, ilkokul, Türkiye bağlamı. 
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Abstract 

Values education which helps individuals develop a humanitarian, moral, cultural, 

psychological, social, and universal sensitivity might offer answers to one of the fundamental 

questions in education; what kind of students do we want to educate? Values are relatively 

stable and hierarchically organized beliefs which guides individuals’ actions, attitudes, and 

preferences. They reflect socially or individually preferable behaviors. Since 2005, MoNE took 

initiatives to update the curriculum; therefore, it can embrace core values (i.e. justice, 

friendship, honesty, self-regulation, patience, respect, love, responsibility, and benevolence). 

By 2017, values education was already a part of the national curricula including English as a 

foreign language. However, there is a lack of research in values education and foreign language 

education in Turkey. Therefore, taking an initiative, this study examined the standards in 

English language curriculum to identify the place and presentation of values, if at all, via a 

qualitative methodology; document analysis. English language curriculum was analyzed for the 

domains of standards, explicity of values, and values nominated, if at all. Results revealed that 

standards of 2nd, 3rd, and 4th grades of English language curriculum pertain to cognitive 

domain and they do not explicitly state any of core values. However, while inferences of 

standards can produce a limited number of values, they are presented, randomly. That is, love, 

friendship, and respect might be dominantly read through the standards without a decent 

framework or a hierarchy which might jeopardize values’ appreciation and actualization by 

English language learners. Unless teachers’ knowledge and sensitivity towards values 

education is reflected via instructional designs, these values might not get visible in mainstream 

classrooms. As in its current form, such standards might not help students construct a personal 

value system, it is important to support teachers’ understandings and practices of values 

education via various modules. Also, values education should be carried out holistically; that 

is, it should be a school-wide focus and school-community projects specially need to help 

support students’ development of a personal value system. 

Keywords: Values education, values, EFL curriculum, elementary students. 
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Özet 

Günümüzde eğitimi oluşturan ögelerin hızlı değişimi ve bu değişimlerin eğitime 

entegrasyonundaki ihtiyaç, aynı anda da yetkinlik ve verimliliği artırma amaçlı olarak 

süreçlerin planlanmasına yönelik gereksinimler eğitimde yenilikçi alternatifleri de beraberinde 

getirmiştir. Modern toplum, eğitimde örgün olarak yer alamayan bireyleri, internet ve 

teknolojik alt yapıların da yaygınlaşması ile uzaktan eğitim yolunu tercih etmeye yöneltmiştir. 

2020 yılı başında başlayan ve halen devam eden COVID-19 salgını, ülkemizde ve dünyada her 

alanda olduğu gibi eğitimde de aksaklıklara sebep olmuş ve hükümetleri salgının yayılımına 

karşı çeşitli önlemler alma yoluna gitmelerine neden olmuştur. Ülkemizde, COVID-19 salgını 

döneminde alınan tedbirler doğrultusunda, tüm eğitim kurumlarında 16 Mart 2020 tarihinden 

itibaren eğitime üç haftalık ara verilmiş, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ikinci haftadan 

itibaren uzaktan eğitimle devam edilmesi kararı alınmıştır. COVID-19 salgını nedeniyle eğitim 

kurumlarının kapatılarak, dijital platformlardan eğitimin sürdürülmeye başlanması kararıyla 

teknolojik alt yapı ve uzaktan eğitim hususlarında deneyim eksiklikleri nedeniyle, veliler ve 

öğretmenler gibi öğrenciler de hazırlıksız yakalanarak süreçte aksaklıklar yaşamışlardır. 

Ülkemizde, mevcut dijital okuryazarlık farkları ve öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik algı ve 

görüşlerindeki farklılıklar da uzaktan eğitimin uzun vadeli sonuçlarını tartışmaya açmıştır. Bu 

nedenle bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin COVID-19 salgını süresince uzaktan 

eğitime yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu 

çalışmada, ortaokul öğrencilerinin COVID-19 salgını süresince uzaktan eğitime yönelik 

görüşleri incelenmiştir. Durum çalışması türündeki bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin 

uzaktan eğitim deneyimlerinden yola çıkarak uzaktan eğitimi nasıl değerlendirdikleri, uzaktan 

eğitimin avantaj/ dezavantajlarının belirlenmesi ve özellikle uygulama gerektiren derslerin 

uzaktan eğitimle işlenmesi sürecinde ne gibi güçlüklerle karşılaştıkları araştırmacılar tarafından 

geliştirilen form ile değerlendirilmiştir. İlgili form uzman görüşleri alınarak geliştirilmiş ve 25 

ortaokul öğrencisine uygulanmıştır. Araştırma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde, 

ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitim çeşitlerini eksik bildikleri, dersleri takip etme hususunda 

sıkıntı çektikleri, sayısal ve uygulamalı dersleri öğrenmede zorluk çektikleri ancak sözel 

derslerin diğer derslere göre daha verimli ve anlaşılabilir olduğunu düşündükleri söylenebilir. 

Çalışmanın son bulgularına ise tam metinde yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, nitel çalışma, ortaokul öğrenci, uzaktan eğitim. 
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Abstract 

Today, the rapid change of the elements that make up education and the need for the integration 

of these changes into education, as well as the planning of processes to increase competence 

and efficiency, have brought innovative alternatives in education. Modern society has led 

individuals who cannot take part in education formally to prefer distance education with the 

spread of internet and technological infrastructures. The COVID-19 epidemic, which started at 

the beginning of 2020 and is still ongoing, caused disruptions in education, as in every field in 

our country and in the world, and caused governments to take various measures against the 

spread of the epidemic. In our country, in line with the measures taken during the COVID-19 

epidemic, education has been suspended for three weeks in all educational institutions as of 

March 16, 2020, and it has been decided to continue education in primary and secondary 

schools with distance education as of the second week. With the decision to close educational 

institutions and continue education on digital platforms due to the COVID-19 epidemic, 

students such as parents and teachers were caught unprepared and had problems in the process 

due to lack of experience in technological infrastructure and distance education. In our country, 

the existing differences in digital literacy and the differences in students' perception and views 

on distance education have also opened the long-term results of distance education to 

discussion. Therefore, the aim of this study is to determine the views of middle school students 

on distance education during the COVID-19 outbreak. In this study, in which the qualitative 

research method was used, middle school students' views on distance education during the 

COVID-19 outbreak were examined. In this case study type of study, how middle school 

students evaluate distance education based on their distance education experiences, determining 

the advantages/disadvantages of distance education, and what kind of difficulties they 

encountered in the process of teaching courses requiring application with distance education 

were evaluated with a form developed by the researchers. The relevant form was developed by 

taking expert opinions and applied to 25 secondary school students. When the findings of the 

study are evaluated in general, it can be said that secondary school students have incomplete 

knowledge of distance education types, have trouble about following the lessons, have difficulty 

in learning quantitative and experimental lessons, but they think that verbal lessons are more 

efficient and understandable than other lessons. The final findings of the study will be included 

in the full text. 

Keywords: COVID-19, qualitative research, secondary school students, distance education 
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Özet 

Bireylerin eğitimi aile ile başlayıp okul öncesi eğitim kurumlarında planlı-programlı olarak 

ciddi adımlarla sürdürülmeye çalışılmaktadır. Okul öncesi dönem eğitimlerini yeterli ve düzenli 

şekilde alan öğrencilerin ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde eğitimlerini olumsuz 

etkileyebilecek çevreden veya bireyin kendisinden kaynaklı herhangi bir olumsuz etki 

olmaması durumunda akademik açıdan başarılı olabilecekleri kabul edilebilecek bir gerçektir. 

Diğer yandan okul öncesi dönem öğrencilerinin eğitimlerinden ve başarılarından birinci 

derecede sorumlu kişiler olarak okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının eğitim 

verecekleri alanlarda başarılı ve yeterli derecede eğitilmesi önemli bir gereklilik olmaktadır. 

Öğrenci ve öğretmen adaylarının eğitimi süreklidir fakat planlı ve programlı olarak 

yürütülmeye çalışılan eğitim faaliyetleri beklenenin dışında bazı durumlardan olumsuz 

etkilenerek engellere uğrayabilmektedir. 2020 yılı başlarında ortaya çıkıp mart ayından itibaren 

tüm dünyayı tehlikesi altına almış olan Covid-19 bulaşıcı hastalığı nedeniyle tüm ülkelerde 

olduğu gibi ülkemizde de eğitim-öğretim engele uğramış ve uzaktan eğitim yöntemi ile 

sürdürülmeye çalışılmıştır. Öğrenciler hazırlıksız olarak yakalandıkları bu eğitim sistemine 

ayak uydurmaya çalışmış ve uzun süre gerçekleştirilmiş olan kısıtlama süreçlerine maruz 

kalmışlardır. Tüm lisans seviyesindeki yükseköğretim bölümlerinde olduğu gibi okul öncesi 

öğretmenliği bölümleri de eğitimlerine uzaktan eğitim yolu ile devam etmişlerdir. Covid-19 

hastalığından önce yüz yüze ve salgın sonrası uzaktan eğitim ile almayı sürdürdükleri 

derslerden birisi de müzik dersi olmuştur. Covid-19 kısıtlama süreçlerinde aldıkları müzik 

derslerini başarı ile tamamlayan okul öncesi öğretmenliği lisans öğrencilerinin Covid-19 

kısıtlama süreçlerine ilişkin görüşlerini tespit etmeyi amaçlayan bu araştırmaya lisans 

seviyesinde 103 okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencisi katılmıştır. Betimsel tarama 

modelinde yürütülmüş olan çalışmada veriler araştırmacı tarafından hazırlanmış olan anket 

aracılığı ile elde edilmiş, bulgular ışığında sonuçlar ve öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi öğretmenliği, Covid-19, kısıtlama, müzik eğitimi. 
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Abstract 

The education of children starts with the family, and pre-school education institutions are trying 

to continue with serious steps in a planned-programmed manner. It is an acceptable fact that 

students who receive preschool education adequately and regularly can be academically 



IDU-ICER 2020 4-6 Aralık / 2020 / İzmir 

2.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi/2ND International Educational Research Conference 

ISBN: 978-605-74811-4-6 

 

 

successful in the absence of any negative impact from the environment or the individual itself 

that may negatively affect their education at primary and secondary education levels. On the 

other hand, it is an important requirement that pre-school teachers and teacher candidates, who 

are primarily responsible for the education and success of preschool students, should be 

successfully and adequately trained in the fields they will teach. Education of students and 

teacher candidates is continuous. However, educational activities, which are tried to be carried 

out in a planned and programmed manner, may be negatively affected by some situations other 

than expected and may be hindered. Due to the Covid-19 infectious disease, which emerged in 

early 2020 and endangered the whole world since March, education and training in our country 

have been hampered and tried to be continued by distance education method, as in all countries. 

The students tried to keep up with this education system, in which they were caught unprepared, 

and were exposed to restriction processes that were carried out for a long time. As in all 

undergraduate higher education departments, pre-school teaching departments have continued 

their education through distance education. One of the lessons they continued to take with face- 

to-face education before the Covid-19 disease and with distance education after the epidemic 

was the music lesson. 103 pre-school teaching department students at the undergraduate level 

participated in this study, which aims to determine the views of pre-school teaching 

undergraduate students who have successfully completed the music lessons they have taken 

during the Covid-19 restriction processes. In the study carried out in descriptive statistics 

model, the data were obtained through a questionnaire prepared by the researcher, and results 

and recommendations were presented in the light of the findings. 

Keywords: Pre-school teaching, Covid-19, restriction, music education. 

 

 
ÇOK BİLİNDİK BİR CEBİRSEL YAPININ SÖZEL VE SÖZEL BİR 

DURUMUN İSE CEBİRSEL OLARAK İFADE EDİLMESİ 

 
Türkan Berrin KAĞIZMANLI KÖSE1

 

1Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, E-mail: urkanberrin@gmail.com 

Emine AYDIN2
 

2Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, E-mail: emineaydnmat@gmail.com 

 
Özet 

Matematik eğitimi günlük hayatta insanların işlerini kolaylaştıran, pratik düşünmelerine 

olanaklar tanıyan bir bilim dalıdır. Kendi içerisinde çeşitli öğrenme alanlarından oluşur. Bu 

öğrenme alanlarından biri de cebir öğrenme alanıdır. Matematikte sayılar arası ilişkilerin fark 

edilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması cebir ile mümkündür. Cebir öğrenme alanı; 

sayılar, semboller ve harfli ifadeleri kullanarak oluşturulmuş denklemleri, örüntüleri, grafikleri 

anlayarak aralarında dönüşümler yapılmasına yardımcı olur. Cebirde sayılarla beraber 

semboller kullanılarak istenilen sonuca, grafiğe, denkleme, genellemeye ulaşılmaya çalışılır. 

Bundan dolayı öğrencilerden sembolik ifadeleri anlamaları istenmektedir. Ancak cebir 

öğreniminde öğrencilerin çeşitli yanılgı ve hatalara sahip olduğu, bunlardan birinin de sözel 

ifadeleri denklemlere dönüştürme konusunda olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla cebirde sözel 

bir ifadeyi sembolik dile çevirmek kadar, sembolik bir ifadeyi sözel olarak ifade etmek de o 

denli önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı çok bilindik bir cebirsel yapının sözel olarak 

ifade edilmesini ve sözel bir durumun cebirsel ifadesinin oluşturulmasını incelemektir. 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışmasından yararlanılmıştır. 

Araştırmanın örneklemini matematik eğitimi yüksek lisans programında öğrenim gören 15 



IDU-ICER 2020 4-6 Aralık / 2020 / İzmir 

2.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi/2ND International Educational Research Conference 

ISBN: 978-605-74811-4-6 

 

 

öğretmen ve matematik eğitimi lisans programında öğrenim gören 20 öğretmen adayı 

oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak iki adet açık uçlu sorudan oluşan bir bilgi formu 

kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler betimsel analizle incelenmiştir. Araştırmanın 

bulgularında, iki problem durumu için de öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının genel 

itibariyle doğru cevaplama yaptığı ancak cebirsel ifadelerde eksik ve yanlış öğrenmelerin 

olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının %40 oranında birinci problem durumunda 

istenilenin tam tersi cevaplar verdiği görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin öğretmen adaylarına 

göre iki problem durumu için de daha başarılı olduğu görülmüştür. Bu durumun öğretmenlerin 

alanlarında tecrübeli olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Yapılan bu araştırmanın 

sonucunda, öğretmen adaylarda ve öğretmenlerde eksik öğrenmelerin olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla lisans öğreniminde cebir öğretimi derslerinde kavramsal öğrenmeye ağırlık 

verilebilir. Öğretmen adaylarının staj uygulamaları sırasında gerçek ortamda yaşantıları 

çoğaltılabilir. Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimlerinin sayısını ve niteliğini arttırıcı çalışmalar 

yapılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Cebirsel yapılar, sözel durumlar, matematik öğretimi. 
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Abstract 

Mathematics education is a discipline that facilitates people’s daily life and allows them to think 

practically. It is composed of various learning domains. One of these learning domains is 

algebra. In mathematics, realizing the relationships between numbers and making the necessary 

arrangements is possible with algebra. Algebra helps to understand and transform the equations, 

patterns, and graphs created using numbers, symbols, and letter expressions into one another. 

In algebra, the desired result, graph, equation, or generalization is tried to be reached by using 

symbols together with numbers. Therefore, students are requested to understand symbolic 

expressions. However, it is known that students have various mistakes and errors in learning 

algebra, one of which is about converting verbal expressions into equations. Thus, in algebra, 

verbal expression of a symbolic expression is as important as coverting a verbal expression into 

symbolic language. In this regard, the purpose of this study is to examine the verbal expression 

of a well-known algebraic structure and the formation of the algebraic expression of a verbal 

situation. The study has employed the case study design, which is a qualitative research method. 

The sample of the study consists of 20 pre-service math teachers attending an undergraduate 

mathematics teaching program and 15 in-service math teachers doing a master’s degree in 

mathematics teaching. An information form consisting of two open-ended questions has been 

used for data collection. The obtained data have been subjected to descriptive analysis. Both 

the in-service teachers and the pre-service teachers have generally given correct answers for the 

two problem situations, but imperfect learning and mislearning of algebraic expressions have 

also been detected. 40% of the pre-service teachers have given answers exactly opposite to the 

expected answers in the first problem. The in-service teachers have been determined to be more 

successful in the two problem situations compared to the pre-service teachers. This difference 
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may be due to the in-service teachers’ experience in the field. The study has indicated imperfect 

learning among both in-service and pre-service teachers. Hence, more attention can be given to 

conceptual learning in algebra lessons in undergraduate education. The experience of pre- 

service teachers in real learning environments can be increased through their internship 

practices. Efforts can also be made to increase the number and quality of in-service training of 

teachers. 

Keywords: Algebraic structure, verbal expression, mathematics instruction. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, fizik öğretmen adaylarının elektrik alan çizgileri hakkındaki bilgilerini 

çizim yöntemi ile araştırmaktır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerine uygun olarak 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcıları devlet üniversitesinde öğrenim gören ve elektrik 

alan çizgileri konusunu derslerinde görmüş olan 27 fizik öğretmen adayıdır. Veri toplama için 

Elektrik Alan Çizgileri Ölçeği hazırlanmıştır. Elektrik alan çizgileri, elektrik alan desenlerinin 

canlandırılması için kullanılan iyi bir modeldir. Elektrik Alan Çizgileri Ölçeği, katılımcıların 

bilgilerini çizim yöntemi ile ölçmek üzere tasarlanmıştır. Ölçek, ‘elektrik alan çizgilerinin 

pozitif yükten çıkıp negatif yüke girecek şekilde çizilmesi, elektrik alan çizgilerinin sıklığının 

yük miktarı ile orantılı olması, elektrik alan çizgilerinin kesişmeden çizilmesi, elektrik alan 

çizgilerine herhangi bir noktadaki teğetin o noktadaki elektrik alanı göstermesi’ kazanımlarını 

kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Ölçek hazırlandıktan sonra 7 uzmandan görüş alınmış ve bu 

görüşler doğrultusunda düzeltmeler yapılmıştır. Ölçek dört kısımdan oluşmaktadır. İlk iki 

kısımda katılımcıların elektrik alan çizgilerini çizecekleri farklı durumlar verilmiştir. Üçüncü 

kısımda katılımcılardan, elektrik alan vektörünü çizerek büyüklük sıralaması yapmaları 

istenmiştir. Dördüncü kısımda hatalı elektrik alan çizimleri verilmiş ve katılımcıların 

çizimlerdeki hataları bulmaları ve hatayı açıklamaları istenmiştir. Verilerin analizi betimsel 

analize uygun olarak yapılmıştır. Her bir kazanım tema olarak ele alınmış ve bu temalara uygun 

olacak şekilde veriler kodlanmıştır. Katılımcıların çizimlerinde doğru olanlara 1 puan, yanlış 

olanlara ise 0 puan verilmiştir. Böylece katılımcıların başarı durumları belirlenmiştir. 

Çizimlerin puanlandırılması iki uzman ile paralel yapılarak puanlayıcı güvenirliği sağlanmıştır. 

Katılımcıların çizimlerinden aldığı puanlar kazanımlara göre farklılık göstermektedir. Pozitif 

ve negatif yükler için elektrik alan çizgilerini çizmede ve elektrik alan çizgilerinin 

kesişmediğini göstermede yüksek başarı görülmüştür. Elektrik alan çizgilerinin orantılı 

çizilmesindeki başarının ise orta seviyede olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların, elektrik 

alanın herhangi bir noktasındaki elektrik alan vektörünü göstermedeki başarılarının düşük 

olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Elektrik alan çizgileri, elektrik alan vektörü, çizim yöntemi. 
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Abstract 

The purpose of this study is to research the physics teacher candidates' knowledge of electric 

field lines by drawing them. The study was conducted in accordance with qualitative research 

methods. Participants in the study are 27 candidates for physics teachers studying at the state 

university and studying electric lines. Electric Field Lines Scale is prepared for data collection. 

Electric field lines are a good model for animating electric field patterns. The Electric Field 

Lines Scale is designed to measure the information of the participants using the drawing 

method. The scale is designed to include drawing ‘electric field lines from positive charge to 

negative charge, frequency of electric field lines proportional to the amount of charge, sketching 

electric field lines without intersecting, and the gain of tangent at any point in the electric field 

lines showing the electric field at that point. After the scale has been prepared, opinions from 7 

experts have been drawn and corrections have been made in line with these insights. The scale 

consists of four parts. The first two sections give the participants different situations in which 

to draw electric lines. In the third part, participants were asked to draw the electric field vector 

and arrange the magnitude. In the fourth part, incorrect electric field drawings were given and 

the delegates were asked to find errors in the drawings and to explain the error. The analysis of 

the data were done in accordance with the descriptive analysis. Each learning outcome is treated 

as a theme and the data are coded to suit these themes. The correct ones on the participants' 

drawings are given 1 point and those that are incorrect are given 0 points. This will help to 

identify the success of the participants. Scoring drawings in parallel with two experts ensures 

scoring reliability. The points that participants receive from their drawings vary according to 

the learning outcome. There was a high success in drawing electric field lines for positive and 

negative charge and showing that the electric field lines do not intersect. The success of the 

proportional drawing of electric field lines has been found to be moderate. Participants have 

found that their success in demonstrating the electric field vector at any point in the electric 

field is low. 

Keywords: Electric field lines, electric field vector, drawing method. 



IDU-ICER 2020 4-6 Aralık / 2020 / İzmir 

2.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi/2ND International Educational Research Conference 

ISBN: 978-605-74811-4-6 

 

 

KARADELİK KAVRAMININ POPÜLER KAYNAKLARDAKİ YERİNİN 

İNCELENMESİ VE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ 

KAZANIMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 

 
Tuğba ALACA1

 

1Gazi Üniversitesi, E-mail: tugba.alaca06@gmail.com 

Pervin Ünlü YAVAŞ2
 

2Gazi Üniversitesi, E-mail: pervin72@gmail.com 

 
Özet 

Karadelikler, henüz keşfedilmediği ve kuramsal olarak varlıklarının iddia edildiği günlerden 

itibaren ilgi çeken bir konu olmuştur. Karadelik kelimesi, sadece fizik ve astronomide değil 

günlük hayatımızda kullandığımız bir kavram haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, karadelik 

kavramının popüler kaynaklardaki yer alma durumlarını belirlemek ve öğretim 

programlarındaki kazanımlarla karşılaştırmaktır. Veriler doküman inceleme yöntemi ile 

toplanmıştır. Amaca uygun olarak kullanılan dokümanlar Milli Eğitim Bakanlığı öğretim 

programları ile seçilmiş bazı popüler kaynaklardır. Verilerin toplandığı öğretim programları; 

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (2018) , Orta Öğretim Astronomi ve Uzay Bilimleri 

Dersi Öğretim Programı (2010) , Fen Lisesi Fizik Dersi 9.10.11.12. Sınıf Öğretim Programı 

(2018), Fizik Dersi Öğretim Programı (2018)’dır. Verilerin toplandığı popüler kaynaklar ise; 

en çok okunan 3 adet günlük gazete, yaygın olarak kullanılan 3 adet kitap satış web sitesi ve 

video paylaşım platformunda en çok izlenen 100 video olarak belirlenmiştir. Öğretim 

programları incelendiğinde 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında “karadelik 

kavramına değinilir” şeklinde bir kazanım ve 2010 Orta Öğretim Astronomi ve Uzay Bilimleri 

Dersi Öğretim Programında “kara delik kavramını açıklar” şeklinde bir kazanım olduğu 

gözlemlenmiştir. Diğer öğretim programlarında karadelik ile ilgili kazanımların yer almadığı 

görülmüştür. Popüler kaynakların incelemesinde; gazetelerin web sayfalarında, kitap satış 

sitelerindeki arama motorlarına ve en yaygın kullanılan video paylaşım platformunun arama 

motorunda, “karadelik” anahtar kavramı yazılarak arama yapılmış ve karadelik kelimesinin 

geçtiği tüm haberler, kitaplar ve videolar incelenmiştir. Gazete haberleri, tarih ve konu 

açıklaması olarak tablo halinde listelenmiştir. Popüler kitapların özetleri okunarak içerikleri 

incelenmiştir. Videolar izlenerek karadelik kavramının geçtiği kısımlar tablo halinde 

özetlenmiştir. Böylelikle tüm doküman kaynaklarındaki karadelik kelimesinin geçtiği kısımlar 

kodlanmış ve her bir doküman türünde ayrı olmak üzere derlenerek bir araya getirilmiştir. Elde 

edilen bu kodlar öncelikle karadelik kavramının bilimsel anlamında kullanılması ve 

kullanılmaması durumuna göre bir kategorizasyon yapılmıştır. Daha sonra bilimsel anlamında 

kullanılan kodlar kendi içinde kodlanmaya başlanmıştır ve devam etmektedir. Verilerin analiz 

aşamaları içerik analizine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Karadelik, doküman inceleme. 
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Abstract 

Black holes have been an interesting subject since the days when they were not discovered yet 

and their existence was theoretically claimed. The word black hole has become a concept we 

use not only in physics and astronomy but also in our daily lives. The purpose of this study is 

to determine the status of the black hole concept in popular sources and to compare it with the 

learning outcomes in the curriculum. The data were collected by document review method. 

Documents used appropriately are some popular sources selected by the Ministry of Education 

curriculum. Education programs in which data are collected; Science Curriculum (2018), 

Secondary School Astronomy and Space Sciences Curriculum (2010), Science High School 

Physics Lesson 9.10.11.12. Class Education Program (2018), Physics Course Curriculum 

(2018). Popular sources where data are collected are; It was determined as the 3 most read daily 

newspapers, 3 widely used book sales websites and the 100 most watched videos on the video 

sharing platform. When the curricula were examined, it was observed that there was an 

acquisition in the form of "the concept of black hole is mentioned" in the 2018 Science 

Curriculum and an acquisition in the 2010 Secondary School Astronomy and Space Sciences 

Curriculum as "explains the concept of black hole". It has been observed that the acquisitions 

related to black holes are not included in other education programs. In the review of popular 

sources; A search was made on the web pages of newspapers, search engines in book sales sites 

and the search engine of the most widely used video sharing platform by typing the key term 

"black hole" and all news, books and videos where the word black hole was mentioned. 

Newspaper news are listed in a table as date and subject description. The abstracts of popular 

books were read and their contents were examined. The parts of the black hole concept are 

summarized in a table by watching the videos. Thus, the parts of the word black hole in all 

document sources were coded and compiled separately for each document type. These codes 

were firstly categorized according to the scientific usage and non-scientific usage of the black 

hole concept. Later, the codes used in the scientific usage began to be coded within themselves 

and continue. The analysis stages of the data are carried out in accordance with the content 

analysis. 

Keywords: Black hole, document review. 
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Özet 

Ailede eğitimin sürdürülebilen belirli kurallar ile gerçekleşmesi pandemi sürecinde ailedeki 

yoğun yaşantıların ve çatışmaların her iki tarafın da isteklerine uygun yönlendirilmesinde etkin 

olacaktır. Ebeveynlerin çocukları ile kurdukları ilişkide, çocukların hem bağ kurabilmeyi; hem 

de kendilerini bu ilişki içinde temsil etmeyi deneyimlemeleri gerekmektedir. Bağ kurma 

(uyum) ve otonom olmanın (kendi sınırlarını bilme ve koruma) psikanaliz kuram çervesinde 

bireyin varlığını belirleyen ruhsal gereksinimleri olarak tanımlanmakta ve bireyler arasındaki 

bu ikisinin arasındaki hassas bir dengeden söz edilmektedir. Bağ kurma ile kendi sınırlarını 

belirleme konusunda denge bulabilen çocuklar yetişkinlik dönemlerinde, sağlıklı ilişkiler 

kurabilmektedir. Bildiride ebeveyn eğitim stillerinde bu dengenin sağlanma koşulları konu 

edilecektir. Otoriter, kayıtsız (izin verici) ve yetkeci ebeveyn eğitim stilleri bu iki temel 

ihtiyaçlar konusunda dengeyi ne derecede sağlamaktadır? Yöntem: Bu soru bağlamında farklı 

eğitim stillerinde; “oyunlarda kaybetmeyi öğrenme”, “okul ödevlerini yapma”, “kardeşler arası 

kavga” ve “düzenli olma” konularında ebeveyn ve çocukları arasındaki gerçekleşebilecek 

diyaloglar içerik analizi yöntemi incelenmiştir. Amaç ebeveyn eğitim stilleri hakkında kuramsal 

tartışmalarına katkı sağlamaktır. Sonuç: Yetkeci eğitim ilkesinin (sınırlar dahilinde özgürlük) 

çocuklar için sözü edilen bu iki ruhsal gereksinim arasındaki dengeyi sağlayan sartları 

sağlayabildiğini söylemek mümkündür. Bu eğitim stili aynı zamanda çatışma konularında aile 

içi iletişimi destekleyen prensipler içermektedir. Diğer iki stilde ise sadece bir gereksinimin 

karşılandığını söylemek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Bağ kurma, otonom olma, ebeveyn, eğitim, analiz. 
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Abstract 

The realization of education in the family with certain sustainable rules will be effective in 

directing the intense experiences and conflicts in the family in accordance with the wishes of 

both parties during the pandemic process. In the relationship that midwives establish with their 

children, children can both establish bonds; they must also experience representing themselves 

in this relationship. Bonding (harmony) and being autonomous (knowing and protecting one's 

own boundaries) are defined as the basic needs that determine the existence of the individual 

within the framework of psychoanalytic theory and a delicate balance between autonomy and 

closeness (bonding) is mentioned in the relations between individuals. Finding a balance 

between bonding and determining their own boundaries, children can establish “healthy” 

relationships during adulthood. The conditions of achieving this balance in parent education 

styles will be discussed in the paper. To what extent do authoritarian, indifferent (permissive) 
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and authoritative (freedom within limits) parenting styles provide a balance between children's 

basic needs, education, which can be bondiged and autonomous? 

Method: In the context of this question, in different education styles; The dialogues that can 

take place between parents and their children about "learning to lose in games", "doing school 

homework", "fighting between siblings" and "being organized" were analyzed using content 

analysis method. The aim is to contribute to theoretical discussions about parent education 

styles. Conclusion: It is possible to say that the principle of authoritarian education (freedom 

within limits) can provide for the conditions that provide the balance between the two 

mentioned basic needs for children. This style of education also includes principles that support 

intra-family communication on conflict issues. Children who are brought up according to this 

principle will have a significant experience - albeit within certain limits - that their own need to 

feel autonomous and free is taken seriously. 

Keywords: Bonding, autonomy, ebeyen, education, qualitative analysis 
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Özet 

Proje, 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında Afyonkarahisar İl sınırları içerisinde belirlenmiş 

alanlarda okul öncesi çocukları ile doğa eğitimi projesi şeklinde hazırlanmıştır. Projenin amacı; 

disiplinlerarası yaklaşım ile birinci elden ve öğrenen merkezli doğada öğrenme fırsatları 

sunmak ve bu doğrultuda doğa ile iç içe bulunmayan ve daha önce hiç doğa/çevre eğitimi 

almamış okul öncesi dönem çocuklarına belirli bir doğa eğitimi programı çerçevesinde, doğayı 

tanımalarını, doğaya yönelik farkındalık oluşturmalarını, ileri öğrenme yaşantılarında 

kullanacakları düşünme becerilerinin temellerini oluşturmalarını ve bilime karşı olumlu katkılar 

sağlanması hedeflemektedir. Proje kapsamında katılımcılar ile Afyonkarahisar il sınırları 

içerisinde belirlenmiş Eber Gölü, Kent Ormanı, 26 Ağustos Tabiat Parkı, Aromatik ve Tıbbı 

Bitkiler Araştırma Merkezi ve Mermer İşletme Atölyesi alanlarında gerçekleştirilecek 

etkinliklerle beraber toplamda 41 etkinlik yer almıştır. Eğitmenler çocukların drama, sanat, 

hareket, müzik, matematik ve Türkçe etkinlikleri ile deney, gözlem, araştırma, keşfetme gibi 
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yöntem ve tekniklerle doğayı tanımalarını sağlamışlardır. Bu proje, Afyonkarahisar İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı anasınıflarına devam eden, doğal çevreden uzak kalmış ve daha 

önce hiç doğa-çevre eğitimi almamış, özbakım becerisi yüksek olan okul öncesi dönem 

çocuklarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda projenin kabulü sonrası çağrıya çıkılmış ve 

gelen başvurular arasından Afyonkarahisar il merkezinde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na 

bağlı anasınıfları ve anaokullarından 10 kız ve 10 erkek olmak üzere toplam 20 çocuk rastgele 

seçilerek çalışma grubu oluşturulmuştur. Genel değerlendirme amacıyla proje öncesinde 

ebeveynlere bu projeye katılmaya nasıl karar verdikleri, kaygıları, projeden beklentileri 

sorulmuştur. Proje sonrasında ise beş gün boyunca yapılan etkinlikler, projeden beklentilerinin 

hangilerini karşıladığını, proje sonrasında yaşadıkları duygu ve düşünceleri, çocukların bu beş 

günlük süreçte ebeveynlere neler anlattığı gibi sorular sorulmuştur. Ayrıca proje sonucunda 

okul öncesi dönem çocuklarının doğayı ve çevreyi tanıyan, koruma ve geliştirme adına 

etrafındaki bireyleri bilinçlendiren, doğa ve çevresinin sürdürülebilirliği için gelecek 

yaşantılarında olumlu tutum ve davranışlara sahip bireyler olmaları hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitimi, çocuk, doğa, Tübitak, ebeveyn, proje. 
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Abstract 

The project was prepared as a nature education project with preschool children in designated 

areas within the borders of Afyonkarahisar Province between 5-9 October 2020. The aim of the 

project is to provide first-hand and learner-centered learning opportunities in nature with an 

interdisciplinary approach, and in this direction, preschool children who are deprived of nature 

and who have never received nature / environmental education before, within the framework of 

a specific nature education program, to recognize nature and raise awareness of nature while it 

aims to form the foundations of thinking skills that they will use in their advanced learning 

experiences and to make positive contributions to science. Within the scope of the project, a 

total of 41 activities were carried out with the participants in areas determined within the borders 

of Afyonkarahisar province such as Eber Lake, Urban Forest, 26 August Nature Park, Aromatic 

and Medicinal Plants Research Center and Marble Workshop. Educators guided children to 
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learn about nature by conducting drama, art, movement, music, mathematics and Turkish 

activities and through methods and techniques such as experimentation, observation, research, 

and exploration. This project was carried out with preschool children who attended 

kindergartens affiliated to Afyonkarahisar Provincial Directorate of National Education, who 

had stayed away from the natural environment and who had never received nature-environment 

education and had high self-care skills. In this context, after the acceptance of the project, a call 

was made and a study group was formed by randomly selecting 20 children, 10 girls and 10 

boys from the kindergartens in the city center of Afyonkarahisar. Before the project, the parents 

were asked questions such as how they decided to participate in this project, their concerns, 

expectations from the project and the activities carried out for five days after the project, which 

of their expectations in the project were met, their feelings and thoughts after the project, what 

the children told parents during this five-day period. In addition, as a result of the project, it is 

aimed that preschool children will be individuals who know nature and the environment, raise 

awareness of the individuals around them for protection and development, and have positive 

attitudes and behaviors in their future lives for the sustainability of nature and its environment. 

Keywords: Preschool education, child, nature, TSTRCT, parents. 
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Özet 

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi, kentleşmenin ve sanayileşmenin artması bazı çevresel 

sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sorunların çözümünde çevrenin korunması, tahribatın 

önlenmesi, geliştirilmesi, doğaya karşı bilinçli, duyarlı ve farkındalık sahibi bireyler 

yetiştirilmesinde en önemli ve etkili yollardan birinin eğitim olduğu açıkça görülmektedir. Bu 

noktadan hareketle bu projede disiplinlerarası yaklaşım ile birinci elden ve öğrenen merkezli 

doğada öğrenme fırsatları sunmak ve bu doğrultuda doğa ile iç içe bulunmayan ve daha önce 

hiç doğa/çevre eğitimi almamış okul öncesi dönem çocuklarına belirli bir doğa eğitimi programı 

çerçevesinde, doğayı tanımalarını, doğaya yönelik farkındalık oluşturmalarını, ileri öğrenme 

yaşantılarında kullanacakları düşünme becerilerin temellerinin oluşmasını ve bilime karşı 

olumlu katkılar sağlanması amacı ile 5-9 Ekim2020 tarihleri arasında “çocuklar doğanın dilini 

öğreniyor” adlı proje gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında katılımcılar ile Afyonkarahisar il 

sınırları içerisinde belirlenmiş alanlarda beş gün boyunca alanında uzman kişilerle, drama, 

sanat, hareket, müzik, matematik ve Türkçe etkinlikleri ile deney, gözlem, araştırma, keşfetme 

gibi yöntem ve tekniklerle doğayı tanımalarını sağlayacakları toplamda 41 etkinlik 

uygulanmıştır. Bu proje, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı anasınıflarına 
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devam eden, doğal çevreden uzak kalmış ve daha önce hiç doğa-çevre eğitimi almamış, 

özbakım becerisi yüksek olan okul öncesi dönem çocuklarından çıkılan çağrı sonucunda 10 kız 

ve 10 erkek olmak üzere toplam 20 çocuk rastgele seçilerek çalışma grubu oluşturulmuştur. 

Projede doğa eğitimi programının etkili olup olmadığını incelemek amacıyla ön test- son test 

tek gruplu deneysel desen kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak 

Okulöncesi Öğrencilerine Yönelik Temel Beceri Ölçeği ile Çocukların Çevreye Karşı 

Tutumları Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada, çocuklara ait demografik özelliklerin 

değerlendirilmesinde frekans ve yüzde gibi betimsel istatistikler kullanılacaktır. Verilerin 

analiz yöntemi, betimsel istatistik ve normallik testi sonuçlarına göre belirlenecektir. Elde 

edilen bulgular kongrede sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Doğa, çevre, temel beceri, okul öncesi dönem, eğitim, farkındalık. 
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Abstract 

Today, the rapid development of technology and the increase in urbanization and 

industrialization have brought some environmental problems. It is clearly seen that one of the 

most important and effective ways to solve these problems regarding the protection of the 

environment, prevention of destruction is to raise individuals who are conscious, sensitive and 

aware of nature. From this point of view, in this project, we offered first-hand and learner- 

centered learning opportunities in nature with an interdisciplinary approach, and in this 

direction, preschool children who were deprived of nature and had never received nature / 

environmental education, learned about nature within the framework of a specific nature 

education program. The project titled "Children learn the language of nature" was carried out 

between 5-9 October 2020 with the aim of creating awareness, forming the foundations of 

thinking skills that they will use in their advanced learning experiences and making positive 

contributions to science. Within the scope of the project, a total of 41 activities were 

implemented with the participants under the supervision of experts in their fields for five days 

in the areas designated within the borders of Afyonkarahisar by making use of drama, art, 

movement, music, mathematics and Turkish activities, as well as methods and techniques such 

as experimentation, observation, research, exploration, in which the participants would get to 

know nature. In this context, after the acceptance of the project, a call was made and a study 

group was formed by randomly selecting 20 children, 10 girls and 10 boys from the 
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kindergartens in the city center of Afyonkarahisar. In order to examine whether the nature 

education program was effective, the pre-test-post-test was carried out using a single group 

experimental design. In the study, Basic Skills Scale for Preschool Students and Children's 

Attitudes towards Environment Scale were used as data collection tools. In the study, 

descriptive statistics such as frequency and percentage will be used to evaluate the demographic 

characteristics of children. Data analysis method will be determined according to descriptive 

statistics and normality test results. Findings obtained will be presented at the congress. 

Keywords: Nature, environment, basic skills, pre-school period, education, awareness. 
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Özet 

Matematik öğretim programlarında, matematiğin günlük yaşam ile ilişkilendirilmesinin 

gerekliliğine vurgu yapıldığından dolayı matematik öğretmenlerinin derslerini planlarken 

matematiksel modelleme problemlerine yer vermesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu 

çalışma, bir matematik öğretmeni olan araştırmacının tamamladığı yüksek lisans tezinin bir 

bölümünden oluşmakta olup, özel olarak bu öğretmenin matematiksel modelleme problemleri 

tasarlama sürecine odaklanmaktadır. Kendi sınıfında araştırma yürüten öğretmenin genel amacı 

altıncı sınıf öğrencilerini matematiksel modelleme problemleri ile tanıştırmak ve işbirliğine 

dayalı grup çalışmaları aracılığıyla öğrencilerin bu problemleri çözüm süreçlerindeki bilişsel 

modelleme yeterliliklerini belirlemektir. Bilişsel modelleme perspektifi çerçevesi çalışmanın 

kavramsal altyapısını oluşturmaktadır. Nitel araştırma paradigması benimsenen bu çalışma 

durum çalışması ile desenlenmiştir. Çalışmanın katılımcı grubunu Eskişehir’in merkezinde 

bulunan bir ortaokulda aynı sınıfta öğrenim görmekte olan 24 tane 6. sınıf öğrencisi 

oluşturmaktadır. Araştırma ön uygulama ve asıl uygulama olmak üzere iki bölümden 

oluşmaktadır. Öğrencilere ön uygulama aşamasında alanyazında yer alan 3 modelleme 

problemi, asıl uygulama aşamasında ise öğretmenin hazırladığı 3 modelleme problemi olmak 

üzere toplam 6 tane modelleme problemi sorulmuştur. Bu çalışmada, araştırmacının matematik 

öğretmeni olduğu bu sınıfta, asıl uygulama aşamasında öğrencilerine sorduğu 3 modelleme 

problemini tasarlama durumu incelenmiştir. Bu anlamda araştırmanın veri grubunu öğretmen 

tarafından hazırlanmış matematiksel modelleme problemleri (Okul Bahçesini Ağaçlandırma, 

Eskişehir’in Tarihi Bacaları, Eskişehir’in Yüzölçümü) oluşturmaktadır. Öğretmen, problemleri 

tasarladıktan sonra 3 farklı düzenleme ve analiz aşaması gerçekleşmiştir: (1) Araştırmacı 2 alan 

uzmanından görüş almıştır. Bu görüşler doğrultusunda düzeltmeler yapılmıştır. (2) Ön 

uygulama sürecinde öğrencilerin modelleme problemlerine verdikleri bilişsel tepkiler dikkate 

alınarak araştırmacı, problemlerde tekrar düzenlemeler yapmıştır. (3) Son aşamada problemler 

uygulanmış ve öğrencilerin çözüm sürecindeki tepkileri dikkate alınarak, problemler tekrar 

gözden geçirilerek son düzenlemeler yapılmıştır. Tasarlama sürecinde ve düzenlemeler 

yapılırken matematik öğretim programındaki altıncı sınıf kazanımları incelenerek problemlerin 

gerçek hayattan ve öğrencilerin yakın çevrelerinden örnekler içermesi, ve çözüm için gerekli 
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tüm verilerin problem metninde olmaması gibi kriterler dikkate alınmıştır. Ek olarak özelllikle, 

farklı çözüm yolları ile çözülebilecek problemlerin tasarlanması hedeflenmiş ve problemlerin 

grup çalışması ve işbirliğine uygun olması amaçlanmıştır. Alan uzmanlarından gelen dönütler 

ile problemler görsel açıdan zenginleştirilmiştir. Böylece problemler daha açık ve net, 

öğrenciler için daha anlaşılır hale gelmiştir. Öğretmen, gerçekleştirdiği ön uygulamadan sonra, 

öğrencilerin modelleme problemleri üzerinde çalışırken nasıl ilerlediği, hangi aşamalarda 

zorlandıkları, motivasyonları ve problemlere harcadıkları zaman hakkında deneyim 

kazanmıştır. Bu sayede, modelleme problemleri öğrenciler için daha ilgi çekici ve seviyelerine 

uygun hale getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Matematiksel modelleme, bilişsel modelleme perspektifi, matematiksel 

modelleme problemi. 
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Abstract 

Mathematics curricula emphasise the importance and necessity of relating the subject of 

mathematics to daily life, hence, it is of crucial importance for mathematics teachers to include 

mathematical modelling problems while planning their lessons. 

This study represents a part of the master's thesis completed by the researcher, who worked also 

as a mathematics teacher, and focuses specifically on this teacher's process of designing 

mathematical modelling problems. The general purpose of the researcher conducting this 

research in her own classroom was to introduce mathematical modelling problems to sixth 

grade students and to determine the students’ cognitive modelling competencies whilst solving 

these problems through collaborative group work. Cognitive perspective in modelling 

(Borromeo-Ferri, 2006) constitutes the conceptual basis of the study. This study adopting a 

qualitative research paradigm was designed as a case study. The participants of the study 

consisted of a class of 24 sixth grade students in a middle school in Eskişehir. The research was 

conducted in two parts including pre and main implementations. In the pre-implementation part, 

the students were asked three modelling problems, which were taken from the literature, and in 

the main-implementation part they were also asked three more modelling problems but these 

problems were prepared by the teacher. In total, they worked with six mathematical modelling 

problems during the research. In this proceeding, the teacher’s designing three mathematical 

modelling problems for the main-implementation part in her classroom has been examined. In 

this sense, data of this study consisted of three mathematical modelling problems (Forestation 

of the School Garden, Eskişehir's Historical Chimney, and Eskişehir's Area) prepared by the 

teacher. After the teacher designed the problems, three different stages of arrangement and 

analysis took place: (1) The teacher received feedback/suggestions from two different experts. 

Corrections were made in line with their feedback/suggestions. (2) Considering the cognitive 

responses of the students to the modeling problems during the pre-implementation process, the 

teacher revised the problems. (3) At the last stage, the problems were implemented and then the 

final revisions were made based on the implementation considering the reactions of the students 

during the solution processes. In the process of designing and revising the problems, the teacher 
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examined the objectives in the sixth-grade mathematics curriculum and also considered the fact 

that the problems included examples from real life and students' immediate environment, and 

also that all the data required for solutions were not in the problem text. In addition, the teacher 

aimed to design problems that could be solved with different ways and that the problems were 

suitable for collaborative group work. With the feedback/suggestions from the experts, the 

problems were visually enriched and were aimed to become clearer for the students. After the 

pre-implementation process, the teacher gained experience about how the students progressed 

while working on modelling problems, at what stages they had difficulties, their motivations 

and time they spent on problems. Accordingly, the teacher designed and revised the 

mathematical modelling problems to make them more interesting for the students and more 

suitable for their level. 

Keywords: Mathematical modelling problems, cognitive perspective, problem design, 

mathematics teachers, sixth-grade students. 
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Özet 

Matematik kimliği, öğrenci olarak kişinin kendisiyle ilgili inançlarını, başkalarının onu 

matematik öğrencisi olarak nasıl algıladıklarını ve kendilerini matematikte potansiyel bir 

katılımcı olarak algılamalarını içermektedir. Öğrencilerin üst düzey becerileri elde etmesinin 

yolları onların kimlik yapılarını tanılamaktan geçmektedir. Bireyin kendi matematik kimliğini 

bilmesinin akademik başarısına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Öğrencisinin matematik 

kimliği hakkında bilgi sahibi olan matematik öğretmeni de öğrencisine daha fazla katkı 

sağlayacaktır. Aynı çerçevede kendi çocuğuna ilişkin matematik kimliği hakkında bilgi sahibi 

olan ebeveynler de çocuklarına katkıda bulunacaktır. Bu çalışmanın amacı matematik kimliği 

ile ilgili yapılan araştırmalara ilişkin mevcut durumu ortaya koymaktır. Araştırma nitel 

araştırma yöntemlerinden meta-sentez çalışmasıdır. Araştırma verilerinin toplanmasına 

07.07.2020 tarihinde başlanmış olup veri toplama süreci çalışmanın tamamlanmasına kadar 

geçen zaman dilimi olan 01.10.2020 tarihine kadar yeni yayınların da çalışmaya dahil 

edilebilmesi için devam etmiştir. Araştırmada SpringerLink’te “Math identity” ve 

“Mathematichal identity” anahtar kelimeleri taranmış incelenen 98 çalışmadan nirtel çalışma 

olan 18 makalenin dahil edilmesi uygun görülmüştür. Araştırmaya ilişkin bulgular çalışmaların 

konu alanları, yöntemleri ve sonuçlarına göre üç alt problem çerçevesinde temalara 

dönüştürülmüştür. Araştırmada matematik kimliği alanında yapılan çalışmaların konu 

alanlarına ilişkin elde edilen sonuçlar incelendiğinde, kimlik-cinsiyet ilişkisi, kimlik oluşum 

süreci ve kimlik farkındalığı konu alanlarında olduğu görülmüştür. Yönteme ilişkin sonuçlar 

incelendiğinde, nitel yöntemlerin daha çok kullanıldığı görülmektedir. Araştırma 

desenlerinden, literatür çalışması, durum çalışması ve tarama çalışmalarının yoğun olarak 

kullanıldığı görülmektedir. Çalışmalara katılan katılımcı gruplarında, öğretmen adayları ve 

öğretmenlerin çoğunlukta olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Öğrencilere yönelik çalışmalarda 
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ise ortaokul öğrencilerine ait çalışmaların daha fazla olduğu görülmektedir. Veri toplama 

araçlarında görüşmenin daha fazla kullanıldığı görülmektedir. Araştırmanın sonuçlarına ilişkin 

elde edilen sonuçları, benlik saygısı, cinsiyet, sosyokültürel çevre ve öğretmen kodları altında 

kategorilere ayrılmıştır. Araştırmaya ilişkin deneysel çalışmalara yer verilmesi gerektiği, 

matematik kimliğine ilişkin çalışmaların farklı değişkenler açısından incelenmesi, 

araştırmalarda nitel veri analiz programlarının kullanılması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Matematik, matematik kimliği, meta-sentez. 
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Abstract 

Mathematics identity includes beliefs about oneself as a student, how others perceive them as 

a math student, and perceive themselves as a potential participant in mathematics. The ways 

students acquire high-level skills are through identifying their own identity structures. It is 

thought that knowing an individual's own mathematical identity would contribute to his/her 

academic success. A mathematics teacher who has information about his/her student's identity 

in mathematics would also contribute more to his student's development in this field. Likewise, 

parents who know about their child's mathematical identity would also contribute to their child's 

math development. The aim of this study was to reveal the current situation regarding the 

researches about mathematics identity. This is a meta-synthesis study from qualitative research 

methods. The collection of research data started on 07.07.2020 and the data collection process 

continued until 01.10.2020, which is the time period until the completion of the study, so that 

new publications could be included in the study. In the current study, the keywords "Math 

identity" and "Mathematical identity" were scanned in SpringerLink and it was deemed 

appropriate to include 18 qualitative studies out of 98 studies. The findings of the research were 

transformed into themes within the framework of three sub-problems according to the subject 

areas, methods and results of the studies. When the results obtained regarding the subject areas 

of the studies conducted in the field of mathematics identity in the study were examined, it was 

seen that the identity-gender relationship, identity formation process and identity awareness 

were in the subject areas. When the results of the method were examined, it was determined 

that qualitative methods were used more than other methods. Among the research designs, it 

was seen that literature studies, case studies and survey studies were used extensively. It was 

determined that the studies were mostly carried out with prospective teachers and teachers. In 

studies conducted with students, it was seen that the number of those conducted with secondary 

school students was higher than others. It was identified that the interview method was used 

more in data collection tools compared to other methods. The results obtained regarding the 

results of the study were categorized under the codes of self-esteem, gender, socio-cultural 

environment and teachers. It might be suggested that empirical studies related to the research 

should be included, studies on mathematics identity should be examined in terms of different 

variables,  and  qualitative  data  analysis  programs  should  be  used  in   studies.  

Keywords: Mathematics, math identity, meta-synthesis 
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DİJİTAL OYUNLARIN İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİ ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİNE İLİŞKİN DENEYSEL ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARININ 

ANALİZİ 

 
Abdullah COŞKUN 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, E-mail: coskun_a@ibu.edu.tr 

 
Özet 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, İngilizcenin öğrenilme ve öğretilme tarzında ciddi 

değişiklikler olmuştur. Son yıllarda teknolojinin, İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği 

sınıflara entegrasyonu bu alandaki birçok çalışmanın araştırma konusu olmuştur. Özellikle de, 

dijital oyunların yabancı dil öğrenme sürecine etkileri ilgili alanyazında araştırılmaktadır. Bu 

çalışmalarda, belli dijital oyunları İngilizce olarak oynayan öğrenciler için dijital oyunların 

İngilizce dil gelişimine katkıda bulunma potansiyeline sahip olduğu konusunda bir fikir birliği 

olmuştur. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, dijital oyunların İngilizce öğrenimine etkilerinin 

ele alındığı deneysel araştırma çalışmalarını incelemektir. Deneysel araştırma tasarımı kullanan 

güncel çalışmalar analiz edilmiştir. Dijital oyunların İngilizcenin yabancı dil olarak öğrenimiyle 

ilgili alanyazındaki yerine ilişkin kısa bir girişten sonra, uygulamasında dijital oyunlar kullanan 

bu deneysel çalışmaların analizi aşağıdaki kategoriler temelinde sunulmuştur: yayın yılı, 

deneyde kullanılan dijital oyun türleri, bu oyunların genel özellikleri, oyun oynama süresi, 

çalışmaların yapıldığı yerel bağlamlar, katılımcı sayısı ve odaklanılan dil becerisi veya alt 

beceri. Son olarak, dijital oyunlardan nasıl yararlanılacağı konusunda bazı pratik önerilerde 

bulunulmuş ve öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek için dijital oyunların kullanımına ilişkin 

bazı endişeler tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dijital oyunlar, İngilizce dil öğrenimi. 
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Abstract 

With the improvement of technology, the way English language is learnt and taught has gone 

through drastic changes. In recent years, the integration of technology into the English as a 

Foreign Language (EFL) classroom has been the research topic of many studies in the field. 

More specifically, the effects of digital games on the foreign language learning process have 

been under investigation in the relevant literature. There has been a consensus in these studies 

that digital games have the potential to contribute to the language development of EFL learners 

playing certain digital games by using the English language. Therefore, the aim of this study is 

to investigate the experimental research studies in which the effects of digital games on learning 

the English language are dealt with. Recent studies using an experimental research design were 

analyzed. After a brief introduction to where the digital games stand in the EFL literature, the 

analysis of these experimental studies using digital games for intervention was presented on the 

basis of the following categories: the year of publication, types of digital games used in the 
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experimentation, general characteristics of these games, duration of the gaming session, the 

local contexts where the studies were carried out, the number of participants and the focused 

language skill or sub-skill. Finally, some practical suggestions were made on how to benefit 

from digital games, and some concerns about the use of digital games to improve students' 

language skills were discussed. 

Keywords: Digital games, English language learning. 
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Serkan PALABIYIK 
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Özet 

Fagerberg’e göre, inovasyon yeni bir fenomen olmayıp insan türünün kendisi kadar eskidir. 

Zaten merak etmek, araştırmak, yeni bilgiler elde etmek, yeni alanlar keşfetmek insanın 

doğasında mevcut olan bir davranış biçimidir ve tarih boyunca ateşin bulunmasından 

bilgisayarın icadına kadar, inovasyon olarak tanımlanabilecek çok sayıda örnek bu davranış 

neticesinde elde edilmiştir. Bu bağlamda inovasyon günümüz dünyasını şekillendiren ve birçok 

anlamı bir arada taşıyan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel anlamda yöntemlere, 

hizmetlere veya ürünlere değişiklik (yenilik) getirme süreci olarak tanımlanan inovasyon ile 

öngörülen değişiklikler faydalı olmalı, yerleşik normlara değer katarak bilgimize katkıda 

bulunmalıdır. Günümüzde teknoloji alanındaki baş döndürücü değişimler, bir yandan geleceğin 

mesleklerini şekillendirirken, diğer yandan geleneksel meslek gruplarında köklü değişikliklere 

neden olmaktadır. İnsanlık tarihinin en eski mesleklerinden sayılan mimarlık bağlamında, 

inovasyon kavramı yeni olmamakla birlikte, “inovasyon” kelimesinin mimaride kullanımı son 

15 yılda oldukça popüler hale gelmiştir. Özellikle yeni bina teknolojileri ve malzemeleri, bina 

sistemlerindeki gelişmeler, hesaplamalı tasarım tekniklerinin daha geniş bir şekilde 

benimsenmesi, BIM'in tasarım, işbirliği ve inşaatta bir paradigma değişimi olarak 

benimsenmesi, yeni tasarım uygulamaları (araştırma ve geliştirme dahil) ve ekonomik etkiler, 

inovasyonun çağdaş tasarımda kilit bir unsur olarak benimsenmesine katkıda bulunmuştur. 

Counts a göre, “eğitim kuramı oluştururken en önemli problem, kişilerin değişen şartlar 

ışığında düşünceleri, inançları ve değerleri yeniden oluşturacak, toplumsal krizlere çözüm 

getirecek şekilde yetiştirilmeleridir”. Özellikle yaşanılan bu pandemi döneminde mimari 

tasarım derslerinin uzaktan senkron olarak yapılması mecburiyeti, eğitim modellerinin ve 

tasarım süreçlerinde bilgisayar kullanımının rolünü değerlendirme gerekliliğini ortaya 

koymuştur. Bu anlayışla çalışmada inovasyonun, teknolojik alanda yaşanan bu değişim 

bağlamında mimari tasarım eğitimindeki yeri sorgulanarak yanıtlar aranmıştır. Bu noktada 

yaparak öğrenme deneyimi üzerine kurulu mimari tasarım eğitiminin günümüz modern tasarım 

eğitimine kadar geçirmiş olduğu süreçler ile tasarım eğitiminde bilişim teknolojileri 

kapsamında kullanılan araçlar ve yöntemler tanıtılmıştır. Buna göre çalışmada nitelik ve nicelik 

açısından aşağıda belirtilen iki konu üzerinde bir mevcut durum analizi yapılmıştır. Bunlar; 

1. Mimari tasarım eğitiminde bilişim teknolojilerinin rolünün araştırılması; 

2. Uzaktan eğitim sürecinde, XXX Üniversitesi Mimarlık Bölümü kapsamında öğretim elemanı 

ve öğrencilerin görüşlerinin tespit edilmesidir. 

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, mimari tasarım eğitimi, bilişim teknolojileri. 
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INNOVATION IN THE CONTEXT OF COMPUTATIONAL 

TECHNOLOGIES IN ARCHITECTURAL DESIGN EDUCATION 
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Abstract 

According to Fagerberg, innovation is not a new phenomenon; it is as old as the human species 

itself. Curiosity, research, obtaining new information, and exploring new areas are inherent in 

human nature, and throughout history, from the discovery of fire to the invention of the 

computer, many examples that can be defined as innovation have been obtained as a result of 

this behavior. In this context, innovation emerges as a concept that shapes today's world and 

carries many meanings together. In general, the changes predicted by innovation, which is 

defined as the process of bringing changes (innovation) to methods, services, or products, 

should be beneficial and contribute to our knowledge by adding value to established norms. 

The dizzying changes in technology today, on the one hand, shape the future professions, on 

the other hand, cause radical changes in traditional professions. In the context of architecture, 

which is considered one of the oldest professions in human history, although the concept of 

innovation is not new, the use of the word "innovation" in architecture has become quite popular 

in the last 15 years. Especially new building technologies and materials, developments in 

building systems, wider adoption of computational design techniques, adoption of BIM as a 

paradigm shift in design, collaboration and construction, new design practices (including 

research and development) and economic effects, innovation in contemporary design It 

contributed to its adoption as a key element. According to Counts, “The most important problem 

in establishing educational theory is that individuals are raised in a way that will reconstruct 

their thoughts, beliefs, and values in the light of changing conditions and bring solutions to 

social crises”. Especially in this pandemic period, the obligation to conduct architectural design 

lessons remotely revealed the necessity of evaluating the role of computer use in educational 

models and design processes. In this study, answers were sought by questioning the place of 

innovation in architectural design education in the context of this change in the technological 

field. At this point, the processes of architectural design education based on the experience of 

learning by doing until today's modern design education and the tools and methods used within 

the scope of information technologies in design education are introduced. Accordingly, in terms 

of quality and quantity, a current situation analysis has been made on the following two issues. 

These; 

1. Investigation of the role of information technologies in architectural design education; 

2. In the distance education process, determining the opinions of the lecturers and students 

within the scope of the Department of Architecture at XXX University. 

Keywords: Innovation, architectural design education, computational technologies. 
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SADELEŞTİRMELER 
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Özet 

Tarihi süreç içeresinde kimya dersi öğretim programı birçok kez değişikliğe uğramıştır. 

Ülkemizde de öğretim programları son yıllarda eğitimdeki yeni yaklaşımlara uygun şekilde 

yenilenmiştir. Uzun yıllar değişime uğramayan öğretim programları MEB tarafından 10 yıl gibi 

(2008-2018) bir zaman aralığında 3 kez yenilenmiştir. Davranışcı öğrenme yaklaşımı terk 

edilmiş, 2007 yılında ilk kez yapılandırmacı öğrenme kuramı esas alınarak öğretim programı 

hazırlanmış ve 2008 yılından sonra kademeli olarak yürürlüğe girmiştir. 2007 yılı öğretim 

programı oldukça kapsamlı bir içeriğe sahip olduğuna yönelik öğretmenler ve araştırmacılar 

tarafından eleştirilmişti. Bunun üzerine önce 2013 son olaraktan 2018 yılında programda ciddi 

sadeleştirilmelere gidilmiştir. Bu çalışmada yapılan sadeleştirmelerin boyutu kazanım sayısı ve 

konu başlıkları kapsamında incelenmiştir. Araştırma nitel araştırma türlerinden doküman 

analizi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada incelenen dokümanlar MEB tarafından 

hazırlanan 2007, 2013 ve 2018 kimya öğretim programlarıdır. Araştırma kapsamında MEB 

tarafından 2007, 2013 ve 2018 yıllarında yayımlanan üç kimya öğretim programına içerik 

analizi yapılarak incelenmiştir. Programdaki kavram ve kazanım sayıları tespit edilerek tablolar 

halinde sunulmuştur. Programdan çıkarılan konu başlıkları ve programa yeni eklenen konular 

listeler halinde sunulmuştur. Araştırma neticesinde 2007 yılında hazırlanan programın diğer 

programlara göre içerik olarak çok daha kapsamlı olduğu, bundan sonraki programlar 

hazırlanırken önemli sadeleştirmeler yapıldığı ve daha az ve öz bilginin amaçlandığı 

görülmüştür. Son programlarda içerik bilgilerinin günlük hayatla daha fazla ilişkilendirilmeye 

çalışıldığı ve alandaki teknolojik gelişmelerin programa daha fazla yansıtılmaya çalışıldığı 

ifade edilebilir. Program hazırlama dinamik bir süreçtir. Alandan gelen geri bildirimler ve 

bilimdeki yeni gelişmeler ışığında programların güncellenmesi, programın daha etkili bir 

şekilde uygulanabilmesine ve eğitim öğretimin kalitesine faydalı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kimya öğretim programı, kazanım, kavram. 
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Abstract 

Updates to educational curricula are a worldwide phenomenon. In recent years, curricula in 

Turkey have been revised in keeping with new approaches in education. Curricula that were 

not subjected to any change whatsoever for years have been revised by Ministry of National 

Education three times in the last decade. Curricula of previous, which were designed with a 

behaviorist approach, given up. Similar to other courses, chemistry curricula too underwent a 

major change in 2007 thanks to a new constructivist paradigm, and have progressively been 

implemented in high schools from 2008-2009 onward. The 2007 curriculum was criticized by 

teachers and researchers for having a very comprehensive content. Therefore, the program was 

significantly simplified, first in 2013 and lastly in 2018. This study used the qualitative research 
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method of document analysis. The documents examined in this study are the 2007, 2013, and 

2018 chemistry curricula prepared by Ministry of National Education. The three chemistry 

curricula published in 2007, 2013, and 2018, were subjected to a content analysis. The number 

of concepts and objectives in the curricula were determined and presented in tables. Topics 

removed from the curricula and newly added to the curricula are presented in lists. The study 

concluded that the curriculum prepared in 2007 was much more intensive in comparison to 

others, and that the format was simplified and diluted to a great extent after 2007, focusing on 

delivering level-appropriate and concise information. In recent programs, it has been tried to 

associate content information with daily life more. It has been observed that technological 

developments are tried to be reflected in the program more. 

Keywords: Curriculum, chemistry education, simplification. 
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Özet 

Covid-19 hastalığının pandemiye dönüşmesiyle ile birlikte 2020 baharında dünya yüz yüze 

eğitimden, çevrimiçi eğitime acil bir geçiş yapmıştır. Kısa bir süre içinde yüz milyonlarca 

öğrenci evde kalmak ve dersleri internet üzerinden takip etmek zorunda kalmıştır. 10 Mart 2020 

tarihinden itibaren uluslararası düzeyde birçok okul ve üniversite geçici veya süresiz olarak 

eğitim- öğretim süreçlerine ara vermek zorunda kalmıştır (UNESCO, 2020). Ülkemiz eğitim 

sistemi de Covid 19 tedbirleri kapsamında gerek Milli Eğitim Kademesinde gerekse Üniversite 

düzeyinde 23 mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim modeli ile yoluna devam etmiştir 

(YÖK,2020). Bu araştırmada, pedagojik formasyon öğretmen adaylarının çevrim içi 

teknolojilere yönelik öz yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi 

amaçlanmıştır. Betimsel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu, 

2020-2021 akademik yılında İzmir Demokrasi Üniversitesi pedagojik formasyon eğitimi 

programına devam eden farklı alanlardan (İktisadi ve idari bilimler fakültesi, Fen edebiyat 

fakültesi, Mühendislik vb…) mezun olan ve aynı zamanda lisans eğitim-öğretimine devam 

eden öğretmen adayları arasından, gönüllü olarak araştırmaya katılan 80 öğrenci 

oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin toplanması için bilgi formu ile Miltiadou ve Yu (2000) 

tarafından geliştirilen ve Horzum ve Çakır (2009) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 29 madde ve 

4 faktörden oluşan “Çevrimiçi Teknolojilere Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. 

Ölçekle birlikte 2 adet açık uçlu soru sorulmuştur. Ölçek ve açık uçlu sorular “google form” 

üzerinden öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre genel 

olarak, farklı branşlara sahip pedagojik formasyon öğretmen adaylarının çevrim içi teknoloji 

kullanımlarına yönelik öz yeterlilik algılarının yüksek olduğu görülmektedir. Öğretmen 

adaylarının internette geçirilen süre olarak farklılık gösterdikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca 

öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara verdiği cevaplara göre “yüz yüze öğretimi”, istedikleri 

ve önemsedikleri vurgulanmaktadır. Öğretmen adaylarının Uzaktan eğitim yolu ile çevrim içi 

teknolojileri kullanmaları, onların öz yeterlilik düzeylerini cinsiyet, gelir durumu, internet 
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erişimine sahip olma değişkenlerine göre farklılaştırmadığını göstermektedir. Sonuç olarak 

öğretmen adaylarının uzaktan öğretim ile çevrim içi tekno-pedagojik öğrenmelere açık 

olmalarının yanında sanal olmayan gerçek ortamda öğrenme -öğretme süreçlerini daha çok 

istedikleri ve daha çok önemli gördükleri söylenebilir. Araştırma, sonuçlarının uzaktan öğretim 

modeli ile öğretmen adaylarının çevrim içi teknolojileri kullanarak, öz yeterlilik algılarını 

etkileyecek, farklı değişkenlerle yapılacak çalışmaları şekillendirmeye yardımcı olacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, çevrimiçi teknolojiler, öz yeterlik, tekno-pedagojik 

eğitim. 
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Abstract 

With the turn of the Covid-19 disease into a pandemic, in the spring of 2020, the world made 

an urgent transition from face-to-face education to online education. In a short time, hundreds 

of millions of students had to stay at home and follow lessons online. As of March 10, 2020, 

many schools and universities at the international level had to suspend their education-training 

processes temporarily or indefinitely. The education system of our country has continued on its 

way with the distance education model as of March 23, 2020, both at the National Education 

Level and at the University level within the scope of Covid 19 measures. In this study, it was 

aimed to examine the self-efficacy perceptions of the pedagogical formation teacher candidates 

towards online technologies in terms of various variables. The study group of the research, in 

which the descriptive research method was used, is a student who has graduated from different 

fields (Faculty of Economics and Administrative Sciences, Faculty of Science and Literature, 

Engineering, etc.) and continues to undergraduate education at the same time it consists of 80 

students  who  voluntarily  participated  in  the  research  among  the  prospective  teachers.  

In order to collect data in the study, the "Self-Efficacy Scale for Online Technologies" 

developed by Miltiadou and Yu (2000) and adapted into Turkish by Horzum and Çakır (2009), 

consisting of 29 items and 4 factors, was used. 2 open-ended questions were asked with the 

scale. The scale and open-ended questions were administered to pre-service teachers via 

"google form". According to the findings obtained in the study, it is seen that the self-efficacy 

perceptions of the pedagogical formation teacher candidates from different branches in using 

online technology are generally high. It is understood that the pre-service teachers differ in 

terms of the time spent on the internet.In addition, according to the answers given by the pre- 

service teachers to open-ended questions, it is emphasized that they want "face-to-face 

teaching" and care about them. The pre-service teachers' use of online technologies through 

distance education shows that their self-efficacy levels do not differ according to the variables 

of gender, income level and having internet access. As a result, it can be said that pre-service 

teachers are open to distance learning and online techno-pedagogical learning, and they want 

learning-teaching processes in a non-virtual real environment more and see it more important. 
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It is thought to help shape the studies to be done on different variables that will affect their 

perceptions. 

Keywords: Distance education, online technologies, self-efficacy, techno-pedagogical 

education. 
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Özet 

Öğrenme sürecinin belirli bilişsel ve duyuşsal değişkenleri içerdiği ve bir takım sosyal 

faktörlerden etkilendiği iddia edilmektedir. Bu, bireylerin bilişsel süreçlerini, motivasyonlarını 

ve duygularını kendi başlarına düzenleme zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Bu 

anlamda öz saygı, öz yeterlik, öğrenme inançları, kaygı, ayrıntılandırma stratejileri, eleştirel 

düşünme, tekrarlama ve bilişsel stratejiler gibi birçok değişkene odaklanan öz düzenlemeye 

dayalı öğrenme stratejileri önem kazanmaktadır. Tekrarlama stratejilerinin ezberlemeyle ilgili 

olduğu belirtilirken; ayrıntılandırma stratejilerinin, önceden edinilen bilgilerle bağlantı 

kurmakla ilgili olduğu ve eleştirel düşünmenin ise karar verme ve eleştirel değerlendirmeye 

odaklandığı ifade edilmektedir. Bu çalışmada, tekrarlama stratejileri, ayrıntılandırma stratejileri 

ve eleştirel düşünme arasındaki açıklayıcı ve yapısal ilişki örüntüsünün belirlenmesi, bu 

değişkenlerin birbirleriyle ilişkilerinin nasıl olduğunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul'da bir devlet 

üniversitesine devam eden toplam 124 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Öğrenmede Motive 

Edici Stratejiler Ölçeğinin ilgili bölümleri, katılımcıların tekrarlama, ayrıntılandırma ve 

eleştirel düşünme düzeylerini belirlemek için veri toplama aracı olarak çalışma grubuna 

uygulanmıştır. Katılımcılardan toplanan veriler Yapısal Eşitlik Modellemesi (SEM) ve AMOS 

22.0 istatistiksel yazılım programı uygulanarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, 

tekrarlama, ayrıntılandırma stratejilerinin ve eleştirel düşünmenin birbirleriyle olumlu ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Mevcut çalışmadan 

elde edilen sonuçların, teorik çerçeve ve deneysel çalışma verileriyle uyumlu olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tekrarlama stratejileri, ayrıntılandırma stratejileri, eleştirel düşünme. 
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Abstract 

It has been claimed that learning process includes certain cognitive and affective variables and 

it is influenced by a number of social factors. This brings about a necessity for individuals to 

regulate their cognition, motivation and emotions on their own. In this sense, self-regulated 

learning strategies, which focus on many variables such as self-esteem, self-efficacy, learning 



IDU-ICER 2020 4-6 Aralık / 2020 / İzmir 

2.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi/2ND International Educational Research Conference 

ISBN: 978-605-74811-4-6 

 

 

beliefs, anxiety, elaboration strategies, critical thinking, rehearsal and cognitive strategies, etc. 

gain importance. It has been pointed out that rehearsal strategies are related to memorization; 

elaboration strategies are concerned with establishing connections with the information 

previously acquired and critical thinking focuses on making decisions and critical evaluations. 

In the present study, it was aimed to identify the explanatory and structural relationship pattern 

among rehearsal strategies, elaboration strategies and critical thinking, as these variables are 

evaluated to have associations with each other. A total of 124 university students attending a 

public university in Istanbul in 2018-2019 academic year formed the study group of the 

research. The related sections of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire were 

administered to the study group as the data collection tool so as to identify the participants’ 

levels of rehearsal, elaboration and critical thinking. The data collected from the participants 

were analysed through Structural Equation Modelling (SEM) and by applying AMOS 22.0 

statistical software program. Findings have revealed that rehearsal strategies, elaboration 

strategies and critical thinking correlate with each other in a positive and statistically significant 

way. It has been concluded that the results of the current study are in line with the chief tenets 

of theoretical and empirical evidence. 

Keywords: Rehearsal strategies, elaboration strategies, critical thinking. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de STEM eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezleri çeşitli 

açılardan incelemektir. Bu amaca yönelik olarak lisansüstü tezler; yayın yılına ve türüne, 

üniversitelere, danışman unvanlarına, yöntemlerine, yöntem açıklamalarına, örneklem 

düzeylerine, örneklem sayılarına, örneklem seçimlerine, veri toplama araçlarına ve veri analiz 

açıklamalarına göre incelenmiştir. Çalışma, nitel bir araştırma olup betimsel özellik 

taşımaktadır. Verilerin elde edilmesinde doküman inceleme tekniğinden yararlanılmıştır. Bu 

kapsamda Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişime izinli 272 

lisansüstü tez seçilerek analiz edilmiştir. Toplamda 279 lisansüstü teze ulaşılmış ancak 7 

lisansüstü tez çalışmasının erişim izni olmadığından araştırma yöntemlerinden itibaren erişim 

izni olan çalışmalara yer verilmiştir. Belirlenen lisansüstü tezlerin analizi için “Lisansüstü Tez 

Sınıflama Formu” kullanılmıştır. Lisansüstü tezler içerik analizi yapılarak yüzde ve frekansa 

dayalı bir şekilde yorumlanmıştır. Elde edilen verilere bağlı olarak, STEM ile ilgili en fazla 

lisansüstü tezlerin Gazi, Van Yüzüncü Yıl, Erzincan Binali Yıldırım, Çanakkale Onsekiz Mart, 

Marmara ve Fırat üniversitelerinde yürütüldüğü tespit edilmiştir. Diğer yandan yüksek lisans 

tezlerin çoğunlukta olduğu, en fazla doçent unvanına sahip danışmanların bulunduğu, karma 

yöntemin daha çok tercih edildiği, deneysel çalışmalara ağırlık verildiği, ortaokul öğrencileri 

ile daha fazla çalışıldığı, örneklem sayısın 1-50 arasında daha fazla yer aldığı, amaçsal ve 

uygun/kolay ulaşılabilir örneklem seçiminin daha yoğun bir şekilde kullanıldığı, veri toplama 

aracı olarak ölçek, veri analiz türü olarak da nicel kestirimsel bir test olan t-testinin sıklıkla 

kullanıldığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, STEM eğitimi ile ilgili yapılan 
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çalışmalarda yöntem ve uygulamaların zenginleştirilmesi, örneklem seçiminde çalışmanın 

desenine uygun bir şekilde hareket edilmesi, mümkün olduğunca örneklem seçiminde STEM 

eğitimi ile ilgili tüm paydaşlara yer verilmesi ve farklı analiz modellerinden de yararlanılması 

öneri olarak sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İçerik analizi, lisansüstü tez, STEM eğitimi. 
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Abstract 

The aim of this study is to examine post-graduate thesis in STEM education in Turkey from 

various perspectives. Post-graduate dissertations for this objective has been examined; 

according to the publication year and type, universities, consultant titles, methods, method 

descriptions, sample levels, sample numbers, sample selections, data collection tools and data 

analysis descriptions. The study is qualitative research and has a descriptive quality. Document 

review technique was used to obtain the data. In this context, 272 post-graduate thesis were 

selected and analyzed from the National Thesis Center database of the Higher Education 

Council. In total, 279 post-graduate thesis was reached, but 7 post-graduate thesis studies did 

not have access permission, so studies with access permission were included from research 

methods. "Post-Graduate Thesis Class form" was used for the analysis of the specified graduate 

thesis. Post-graduate thesis was interpreted in a way based on percentage and frequency by 

conducting content analysis. Depending on the data obtained, it was determined that the most 

post-graduate thesis related to STEM were carried out in Gazi, Van Yüzüncü Yıl, Erzincan 

Binali Yıldırım, Çanakkale Onsekiz Mart, Marmara and Fırat universities. On the other hand, 

it has been determined that t-test, which is a quantitative predictive test as a data collection tool, 

is a quantitative predictive test as a data collection tool, where high language thesis is in the 

majority, where there are advisors with the most associate professorial titles, where mixed 

method is preferred, where experimental studies are given weight, where secondary school 

students are studied more, where the number of samples is more than 1-50, where the choice of 

sample is more intense, and as a data collection tool. In light of the findings, it has been 

proposed to enrich methods and practices in studies related to STEM education, to act in 

accordance with the pattern of working in sample selection, to place all stakeholders related to 

STEM education in sample selection as much as possible, and to use different analysis models. 

Keywords: Content analysis, post-graduate thesis, STEM education. 
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Özet 

Küresel çapta bir krize neden olan COVİD-19 salgını nedeni ile gerçekleştirilen uzaktan eğitim 

ortamı; sanat alanındaki dersler içerisinde araştırma konusunu içeren müzik eğitimi uygulamalı 

derslerin çevrimiçi olarak yürütülmesinde teknolojik anlamda farklı bir boyut kazandırmıştır. 

Bu ortam, bu nedenle de farklı kurguları (öğretici-öğrenen- öğretim programları açısından), 

özellikleri, gereklilikleri de beraberinde getiren bir ortamdır. Müzik eğitimi kurumlarında 

uygulama ağırlıklı alanlarda öğrenciler ile bire bir ders uygulaması yapılmasının öğretme- 

öğrenme durumu açısından değerlendirilmesinde o dersin ve uygulamanın amacına daha çok 

ulaştığını söylemek mümkündür. Bu bağlamda bu araştırmanın temel amacı, müzik bölümü 

öğrenci görüşlerine yer verilerek ; Güzel Sanatlar Fakültesi müzik lisans programında öğrenim 

gören müzik bölümü öğrencilerinin, özellikle lisans programda yer alan solfej eğitimi, piyano, 

eşlik, çalgı eğitimi, koro, armoni gibi uygulama ağırlıklı olan derslerin yüz yüze yapılmasındaki 

başarı düzeylerini tespit etmek ve bu derslerin uzaktan eğitim olarak uygulanması durumunda 

mesleki  kaygılarının  ne  yönde  olacağı   üzerine   genel   bir   değerlendirme   yapmaktır.  

Bu araştırmada, Görüşme (Mülakat) yöntemi (Sözlü iletişim kurarak veri toplamayı amaçlayan 

bir yöntemdir. Karasar 2005) kullanılmış olup, daha önceden planı en ince ayrıntısına kadar 

düşünülüp hazırlanan ve bu plana birebir uyarak yapılan görüşme türü olan yapılandırılmış 

görüşme türüne yer verilmiştir. Araştırma, İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Müzik Bölümü Müzikoloji Anabilim Dalı 2. ve 3. Sınıf lisans öğrencileri ile ( 47 

Öğrenci Grubu) sınırlandırılmış, mülakat yönündeki bu görüşmeler, telefon, online video 

uygulamaları ( zoom, Microsoft teams v.b) üzerinden gerçekleşmiştir. Araştırmada toplanan 

veriler, öğrenciler ile yapılan görüşmeler ve görüşme kayıtlarından oluşmaktadır. Bu bağlamda 

pandemic salgın sürecinde uygulamalı müzik derslerinin uzaktan eğitim ile yapılmasının 

öğrencilerin mesleki kaygılarını arttırdığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mesleki kaygı, müzikoloji, uzaktan eğitim, pandemi. 
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Abstract 

The distance education environment realized due to global COVID-19 epidemic that caused a 

global crisis has brought a technologically different dimension in the online conduct of music 

education applied courses that include the research subject among the courses in the field of art. 

This enviroment, therefore, is an environment that brings with it different fictions (in terms of 

instructor- learner- teaching programs), features and requirements. It is possible to say that the 

practice of one-to-one lessons with students in practice-oriented fields in music education 

institutions is more likely to reach the purpose of that lesson and practice in evaluating the 

teaching-learning situation. In this context, the main purpose of this research is to give place to 

the students’ opinions who are studying at the Faculty of Fine Arts Music Department 

undergraduate program, to determine the level of success in the face-to-face practice of lessons 

such as solfeggio training, piano, accompaniment, instrument training, choir, harmony, 

especially in the undergraduate program and to make a general assessment on the direction of 

their professional concerns if these courses are implemented as distance education. In this study, 

the Interview method (a method that aims to collect data by establishing verbal communication. 

Karasar 2005) was used, and the structured interview type, which is a type of interview, which 

was prepared by considering the finest detail and followed by this plan, was included. The 

research was limited to the undergraduate students (47 Student Groups) of Izmir Democracy 

University Faculty of Fine Arts, Department of Musicology, and these interviews were 

conducted over the phone, online video applications (zoom, Microsoft Teams etc). The data 

collected in the research consists of interviews with students and interview records. In this 

context, it has been concluded that during the pandemic epidemic, conducting applied music 

lessons with distance education increases the professional anxiety of the students. 

Keywords: Professional anxiety, musicology, distance education, pandemic. 
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Özet 

Toplumsal cinsiyet, aile ve eğitim gibi sosyalleşmenin birincil failleri tarafından kazanılan 

sosyal etkileşimler ve modeller aracılığıyla oluşturulan sosyal bir yapıdır. Bu inanç oluşturma 

süreci, kendileri ve başkaları için davranış kalıpları oluşturmalarına ve bunları 

normalleştirmelerine yardımcı olur. Ders kitapları, yabancı dil öğretiminin temel materyalleri 

olarak toplumsal cinsiyetin eğitimde sosyal olarak formüle edildiği ve sürekli olarak yeniden 

üretildiği en yaygın kullanılan araçlardan biridir. Önceden belirlenmiş toplumsal cinsiyet 

kalıpları, ders kitaplarında sunulan görsel ve yazılı içerik aracılığıyla öğrenciler tarafından 

farkında olmayarak öğrenilebilir ve içselleştirilebilir, bu da öğrencilerin düşünce yapılarını ve 

bakış açılarını çeşitli yönlerden etkileyebilir. Bu nedenle, amacı öğrencileri doğru ve tarafsız 

bir şekilde bilgiye ulaştırmak olan öğretim materyalleri aracılığıyla öğrencilere modeller 

sunarken, aynı zamanda cinsiyet hakkındaki basmakalıp inançları güçlendirmemek büyük 

önem taşımaktadır. Bu çerçevede, bu çalışmanın amacı, ders kitaplarında toplumsal cinsiyet 

temsilindeki dengesizliğin ve olası cinsiyetçiliğin arka planını sunmaktır. Ayrıca, İngilizce ders 

kitaplarında toplumsal roller, sıfatlar ve meslekler açısından cinsiyet temsilinin mevcut durumu 

titizlikle gözden geçirilmektedir. Bu olgunun farkındalığı dünya çapında her geçen gün artıyor 

olsa da, cinsiyetlerin yetersiz temsil edilmesinin veya basmakalıp tasvirlerinin ders kitapları 

arasında hâlâ yaygın olduğuna dair güçlü göstergeler vardır. Özellikle Türkiye gibi dil 

kullanımının, bireylerin davranışlarının ve günlük yaşamın çekirdeğinde cinsiyet eşitsizliğinin 

bulunduğu ülkelerde bu olgunun bilincinde olmak özellikle gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet önyargısı, cinsiyet kalıpları, cinsiyet temsili, dil öğretim 

materyalleri, ders kitapları. 
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Abstract 

Gender is a social construct that is established by means of social interactions and models 

acquired by the primary agents of socialization, such as family and education. This process of 

constructing beliefs helps them normalize and form behaviour patterns for themselves and 

others. As the core materials of foreign language teaching, coursebooks are one of the most 

widely used instruments through which gender is socially formulated and continually 

reproduced in education. Stereotypes of gender can be so inadvertently acquired and 
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internalized by learners through the agency of visual and written content presented in 

coursebooks which are likely to influence the mindsets and perspectives of learners in various 

aspects. Hence, it is of great importance not to bolster stereotypic beliefs about gender whilst 

providing models to learners through instructional materials whose aim is to expose learners to 

information in a real and unbiased manner. Within this framework, the purpose of this study is 

to present the background of imbalance in gender representation and possible sexism in 

coursebooks. In addition, the current state of gender representation in terms of social roles, 

attributions of adjectives and occupations in English language coursebooks are reviewed 

rigorously. Although the awareness of the phenomenon is ever-increasing across the world, the 

evidence of the underrepresentation or stereotyped depictions of genders is still pervasive 

among coursebooks. It is particularly necessary to be conscious of the phenomenon, especially 

in the countries where gender inequality is existent in the nucleus of the language use, manners 

of individuals and day-to-day life, such as Turkey. 

Keywords: Gender bias, gender stereotypes, gender representation, language teaching 

materials, coursebooks. 
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Özet 

Eğitim, toplumların sürekli değişim gösteren ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dinamik bir 

araçtır. Geçmişe kıyasla değişim ve gelişimin daha hızlı gerçekleştiği ve dünyayı etkilediği 

günümüz düzeninde, bu değişimin hem etkileyeni hem etkileneni olan eğitim programları da 

kritik bir öneme sahiptir. Eğitim, okullarda öğretim programları doğrultusunda 

gerçekleşmektedir ve bu öğretim programlarına bağlılıklar incelenmelidir. Öğretim programı 

bağlılıklarının incelenmesinin birçok önemli sebebi vardır. Öğretim programına bağlılığın 

incelenmesi, programın uygulama süreci ile çıktıları arasındaki ilişki değerlendirilerek 

uygulanan öğretim programının daha gerçekçi bir şekilde değerlendirilip sonuca varılması 

imkanı sağlar. Öğretim programına bağlılık çalışmaları, uluslararası alanyazındaki yerinin 

aksine ülkemizde henüz yakın geçmişte araştırılmaya başlanan bir çalışma konusudur. Bu 

çalışmanın amacı, Türkiye’de öğretim programına bağlılığa yönelik son 10 yılda yapılmış 

çalışmaların nitel bulgularının sentezlenip tekrar yorumlanmasıdır. Bu sayede, genel 

çerçevedeki bulguların sentezlenmesi ile mevcut durum analizi yapılarak ortaya çıkan 

bulgularla öğretim programına bağlılık kavramı değerlendirilecektir. Bu çalışmada, Türkiye’de 

öğretim programına bağlılık hususuna yönelik yapılan çalışmaların incelenmesiyle ülkemizde 

eğitim kalitesini arttırmak, etkili öğrenme-öğretme ortamları sağlamak, gelecek çalışmalara ve 

araştırmacılara Türkiye’de öğretim programına bağlılığın mevcut durumunu bütüncül bir bakış 

açısı ile resmetmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda; Türkiye’deki programa bağlılık konulu 

yürütülen çalışmaların nitel bulgularının meta sentez yöntemi kullanılarak analiz edilmesi, 

yorumlanması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmaya dâhil edilecek çalışmaları 

belirlemek amacıyla çeşitli veri tabanları ayrıntılı bir şekilde taranmıştır. Bu amaçla Google 
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Akademik, TÜBİTAK ULAKBİM, YÖK Ulusal Tez Merkezi, Australian Education Index, 

British Education Index, Australian Education Index, Scopus, ERIC ve Web of Science veri 

tabanlarındam‘’öğretim programına bağlılık, öğretim programı uygulamaları, öğretim 

programının uygulanması, fidelity of the curriculum, fidelity of curriculum implementation” 

gibi çeşitli anahtar sözcükler kullanılarak aramalar gerçekleştirilmiştir (Son güncelleme 

13.02.2020 (dahil) tarihinde sağlanmıştır). Gerçekleştirilen araştırmalar, Türkiye’de yapılan 

çalışmalar olarak filtrelenip incelenerek bu çalışmanın doğasına uygun, belirtilen araştırma 

alanına ait nitel çalışmalar araştırmanın kapsamına dahil edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen 

çalışmaların nitel bulguları incelendiğinde beş tema ortaya çıkmaktadır: ‘’Programın 

Kazanımları’’, “Öğretim Programında Kullanılan Yaklaşım”, “Eğitim- Öğretim Ortamı”, 

“Öğretim Programında İstenen Ölçme Değerlendirme Süreci’’ ve “Öğretim Programının 

Tamamlanması İçin Belirtilen Süre”. İncelenen çalışmalarda, geçerliği ve güvenirliği artırmak 

amacı ile belirlenen temalara ait çalışmalardaki alıntılara da yer verilmiştir. Çalışmanın 

sonunda, öğretim programlarına bağlılığı birçok faktörün etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Süre, 

yaklaşım, kazanımlar vb.). Çalışmalarda farklı öğretim programlarına odaklanıldığı (Matematik 

dersi öğretim programları, İngilizce dersi öğretim programları vb.) ve bağlılık çalışmalarının 

oldukça sınırlı olduğu göze çarpmaktadır. Bu çalışmanın, bu alanda yapılacak gelecek 

çalışmalara bütünsel ve yorumlayıcı bir anlam sağlayarak katkı sağlayacağı ve programın 

uygulayıcısı olan öğretmenlerin program bağlılık hususundaki farkındalığını artıracağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretim programına bağlılık, öğretim programının uygulanması, meta 

sentez çalışması. 
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Abstract 

Education is a dynamic tool to meet the ever-changing needs of societies. In today's world, 

where change and development occur faster than in the past and affect the whole world, 

curriculums are also in a critical position as both the determinant and the affected of this change. 

Education takes place in line with the curriculum at schools and fidelity of implementing these 

curricula should be examined. There are many important reasons for examining curriculum 

fidelity. Paying attention to the fidelity of the implementing curriculum provides the 

opportunity to evaluate the curriculum more realistically by looking at the relationship between 

the implementation process of the program and the program results. The studies on this issue 

have become a prominent subject of study in our country in the recent past, contrary to 

international literature. The purpose of this study is to review again the studies on the fidelity 

of the curriculum carried out for the last ten years in Turkey after synthesized qualitative 

findings of these studies. In this way, the concept of fidelity will be evaluated by synthesizing 

the findings in the general framework and analyzing the current situation. In this study, it is 

aimed to improve the quality of the education in our country, to ensure effective teaching and 
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learning environments, to portray the current situation of the fidelity of the implementing 

curriculum in Turkey for future studies and researchers with a holistic perspective by examining 

the studies conducted on this issue in Turkey. In this regard, the purpose is to analyze, interpret, 

and evaluate the studies’ findings on fidelity by using the method of meta-synthesis. Various 

databases were searched in detail to determine the studies to be included in this study. For this 

purpose, some searches were performed using various keywords such as "the curriculum, 

fidelity of curriculum implementation, implementing curriculum" in Google Academic, 

TÜBİTAK ULAKBİM, YÖK National Thesis Center, Australian Education Index, British 

Education Index, Australian Education Index, Scopus, ERIC and Web of Science databases 

(last update provided on 13.02.2020 (included)). When the studies included in the research were 

looked over, five themes emerged: “Learning Outcome”, “Approach in Practice”, “Learning 

Environment”, “Duration of the Program”, “Measurement and Assessment”. In the studies 

examined, the quotations were also included to increase validity and reliability. In the 

conclusion, it was seen that many factors affect its fidelity (Duration, approach, achievements, 

etc.). It is noteworthy that studies focus on different curriculums (Mathematics curriculum, 

English curriculum, etc.) and studies in this area are very limited. It is considered that this study 

will make a contribution to future studies by providing a holistic and interpretive meaning and 

will increase the awareness of teachers, who are the program implementers, about curriculum 

fidelity. 

Keywords: Fidelity of Implementing curriculum, implementing curriculum, meta- synthesis 

method. 

 

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ- 
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Özet 

Avrupa Konseyinin dil öğrenimi ve öğretimi alanında yapmış olduğu uzun yıllar süren 

çalışmaların bir ürünü olan Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Metni (AOÖÇ) tam 

metin olarak ilk kez 2001 yılında yayımlanmıştır. AOÖÇ, 2018 yılında ise Yeni 

Tanımlayıcılarla Tamamlayıcı Cilt ismiyle yeniden yayımlanarak güncellenmiştir. 

Tamamlayıcı Cilt’le birlikte 2001 yılında yayımlanan ilk metinde bulunan bazı tanımlayıcı 

ölçekler güncellenmiş (algılama, üretim, etkileşim etkinleri/stratejileri vb.) ve orijinal metinde 

bulunmayan yeni tanımlayıcı ölçekler (aktarım etkinlikleri/stratejileri, çevirim içi etkileşim, 

çok dillik/kültürlük becerisi, telaffuz, dilbilgisel, toplumdilbilgisel ve edimsel yeterlikler) 

eklenmiştir. Dil kullananların/öğrenenlerin bildirimsel dil yeterlikleri altında yer alan telaffuz 

becerisi de tanımlayıcı ölçeği güncellenen yeterlik alanlarından birisidir. Yabancı dil olarak 

Türkçe öğretiminde; seslerin, hecelerin, kelimelerin ve cümlelerin doğru ve anlaşır biçimde 

telaffuz edilmesi, konuşma becerisinin kazandırılması için temel koşuldur. Bu çalışmada, 

AOÖÇ’nin 2001 yılı basımı ile 2020 yılında yayımlanan Tamamlayıcı Cilt telaffuz becerisi 

açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, nitel araştırma yaklaşımının 

benimsenmiş ve veriler doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Metnin 2001 basımında 

Telaffuz ve Tonlama Hakimiyeti olarak tek bir başlık altında ele alınan telaffuz becerisi, 2020 

basımında ise Telaffuz Hakimiyeti başlığı altında Genel Telaffuz Hakimiyeti, Ses 

Artikülasyonu ve Bürünsel Özellikler olmak üzere üçe ayrılmıştır. Metnin ilk basımında 
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telaffuz becerisi için tek bir ölçekte sadece beş tanımlayıcı cümle yer alırken son basımında 

Genel Telaffuz Hakimiyeti, Ses Artikülasyonu ve Bürünsel Özellikler başlıkları altıda üç 

tanımlayıcı ölçek eklenerek tüm dil seviyelerine göre daha detaylı tanımlandığı tespit edilmiştir. 

Çalışma sonuçları, Tanımlayıcı Cilt’le birlikte telaffuz becerisinin daha somut, uygulanabilir 

ve ölçülebilir hale geldiğini ortaya koymaktadır. Çalışmada, Türkçe çevirisi yapılan tanımlayıcı 

ölçekler, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde tüm dil seviyelerine göre telaffuz becerisinin 

ölçme ve değerlendirilmesinde birer ölçüt olarak kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı cilt, telaffuz becerisi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi. 
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Abstract 

A product of many years of work conducted by the Council of Europe in the field of language 

learning and teaching, Common European Framework of Refence for Languages (CEFR) was 

first published as a full text in 2001. CEFR was republished and updated as Companion Volume 

with New Descriptors in 2018. With the Companion Volume, some descriptive scales included 

in the first text published in 2001 were updated (reception, production, interaction language 

activities/strategies etc.) and new descriptive scales that were not included in the original text 

were added (mediation activities/strategies, online interaction, phonology, 

plurilingual/pluricultural competence, etc.). Pronunciation competence, which is under the 

declarative language competencies of language users/learners, is one of the competency areas 

whose descriptive scale is updated. In teaching Turkish as a foreign language, the correct and 

clear pronunciation of sounds, syllables, words, and sentences is the basic condition for gaining 

speaking skill. In this study, it is aimed to compare CEFR’s 2001 edition with the Companion 

Volume published in 2020 in terms of pronunciation competence. In the study, qualitative 

research approach was adopted, and the data were obtained through document analysis. The 

pronunciation competence, which is handled under a single heading as phonological control in 

the 2001 edition of the text, is divided into three as overall phonological control, sound 

articulation and prosodic features under the title of phonological control in the 2020 edition. In 

the first edition of the text, there are only five descriptive sentences in a single scale for 

phonological control, while in the last edition, it is determined that by adding three descriptive 

scales under the titles of overall phonological control, sound articulation and prosodic features 

are defined in more detail in all language levels. The results of the study reveal that, with the 

Companion Volume, the phonological competence becomes more concrete, applicable, and 

measurable. Descriptive scales for phonological control translated into Turkish in the study can 

be used as a criterion in assessment and evaluating pronunciation competence in teaching 

Turkish as a foreign language according to all language levels. 

Keywords: Companion volume, pronunciation competence, teaching turkish as a foreign 

language. 
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Özet 

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) zaman içerisinde görülme sıklığı giderek artmakta olan 

gelişimsel bir yetersizlik türüdür. Görülme sıklığının artması paralel olarak OSB gösteren 

bireylere yönelik gerçekleştirilen eğitim ve araştırma uygulamalarında da önemli artışlar 

olduğu görülmektedir. Bu çalışma Türkiye’de OSB alanında lisansüstü çalışmalardaki eğilimi 

ortaya koymak amacı ile gerçekleştirilmiş betimsel bir çalışmadır. Bu amaç doğrultusunda 

belirlenmiş olan ölçütlere uyan 420 lisansüstü tez çalışması Yüksek Öğretim Kurulu’nun 

(YÖK) tez tarama merkezi incelenerek 2018 yılına kadar yapılmış olan çalışmalar 

belirlenmiştir. Araştırma kapsamına elde edilen lisansüstü tezler ile ilgili betimleyici bilgilere 

ulaşabilmek amacıyla doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Elde edilmiş olan tezler; 

“çalışma konusu, kullanılmış olan terim, veri toplama aracı, çalışma grubu, tanılama aracı, 

yöntem, araştırma değişkenleri, tez türü, tezin yapıldığı üniversite” başlıkları esas alınarak 

incelenmiş ve elde edilen sonuçlar analiz edilmiştir. Çalışma sonucu elde edilen bulgular ulusal 

ve uluslararası alan yazındaki eğilimler ve bulgular ile tartışılarak dinleyiciler ile 

paylaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Otizm, lisansüstü tezler, bilimsel uygulamalar, araştırma eğilimleri, 

gözden geçirme. 
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Abstract 

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a developmental disability which is increasing in 

prevalence. In parallel with this increasing prevalence there is an increase in intervention 

strategies and researches on autism also. In this study it is aimed to exhibit the trends in 

postgraduate studies in Turkey. In accordance with this purpose the database of Council of 

Higher Education (YÖK) was screened and 420 studies which met the criterions were 

determined. To get descriptive information from these studies determined, document analysis 

method was used. Studies were examined and analyzed in following categories; research topic, 

diagnoses term used, data gathering instruments, research group, diagnosis tool, method, 

research variables, thesis type and university of thesis. The findings were argued with the 

international trends and recent research findings. 

Keywords: Autism, thesis, dissertation, evidence based practice, research trends. 
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Özet 

Bu çalışma, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının informal ispat farkındalıklarını 

incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada nitel yaklaşıma dayalı durum çalışması yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir devlet 

üniversitesinde öğrenim gören ilköğretim matematik öğretmen adaylarından gönüllülük esasına 

dayalı olarak belirlenen üçüncü sınıflardan 3, dördüncü sınıflardan 3 olmak üzere toplam 6 

kişiden oluşmaktadır. Katılımcılarla yarı-yapılandırılmış görüşmeler yürütülmüştür. 

Görüşmeler öğretmen adaylarının çevresel etmenlerden etkilenmeyeceği bir ortamda 

gerçekleştirilmiştir. Mülakatlar esnasında öğretmen adaylarına informal ispat yapmaya imkan 

sağlayan sorular yöneltilmiş ve öğretmen adaylarının ispat oluşturma süreçleri incelenmiştir. 

Ayrıca informal ispatın tanımına yönelik sahip olduğu bilgileri, informal ispat oluşturma 
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aşamalarındaki düşünme süreçlerini ve kullandıkları ispat türünü neden tercih ettiklerini 

belirlemeye yönelik sorular sorulmuş, verdikleri cevaplar kayıt altına alınmıştır. Elde edilen 

veriler nitel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler neticesinde, ilköğretim 

matematik öğretmen adaylarının informal ispata yönelik farkındalıklarının düşük olduğu, 

genellikle formal ispata yöneldikleri tespit edilmiştir. Ayrıca bazı öğretmen adaylarının 

oluşturdukları şekillerin, modellemelerin, görsellerin, vb. geçerli birer informal ispat olduğunu 

bilmedikleri görülmüştür. Öğretmen adayları, informal ispat oluşturma sürecinin belli bir 

düzeni ve kuralı olmamasından dolayı daha kapsamlı bir düşünme süreci gerektirdiğini, bu 

nedenle de informal ispat oluşturma sürecinde zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ancak 

informal ispat ile çözüme ulaştıktan sonra informal ispatın formal ispata göre daha anlaşılır 

olduğunu, somut ve gerçek yaşamdan çözümler sunması nedeniyle öğrencilerde kalıcı 

öğrenmeyi sağlayabileceğini belirtmişlerdir. Sonuç olarak, İlköğretim matematik öğretmen 

adaylarının informal ispat hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadıklarını belirttikleri, gerekli 

bilgi ve becerileri elde etmeleri durumunda öğretmenlik görevine başladıklarında hitap 

edecekleri yaş grubunu düşünerek informal ispatı aktif olarak kullanmak isteyebileceklerini, 

üniversitede de ortaokul müfredatı baz alınarak daha fazla informal ispata yer verilmesi 

gerektiğini dile getirmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: İlköğretim matematik öğretmen adayları, informal ispat, öğretmen 

eğitimi. 
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Abstract 

This study was carried out to examine the informal proof of elementary mathematics teacher 

candidates. Case study method based on qualitative approach was used in the study. The study 

group of the study consists of six students, three from the third grade and three from the fourth 

grade, determined on a voluntary basis, among the primary school mathematics teacher 

candidates studying at a state university in the Central Anatolia Region. Semi-structured 

interviews were conducted with the participants. The interviews were conducted in an 

environment where teacher candidates would not be affected by environmental factors. During 

the interviews, questions enabling teacher candidates to make informal proofs were asked and 

the process of creating proof of teacher candidates was examined. In addition, questions were 

asked to determine why they preferred their knowledge of the definition of informal proof, their 

thinking processes at the stages of creating informal proof, and the type of proof they used, and 

their answers were recorded. The data obtained were analyzed using qualitative approach. As a 

result of the analyzes, it was determined that the awareness of primary school mathematics 

teacher candidates towards informal proof is low and they generally tend towards formal proof. 

In addition, some preservice teachers created shapes, models, visuals, etc. it was observed that 

they did not know that they were valid informal proofs. The preservice teachers stated that the 

process of creating informal proof requires a more comprehensive thinking process due to the 

lack of a certain order and rule, therefore they have difficulties in the process of creating 

informal proof. However, after reaching a solution with informal proof, they stated that informal 
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proof is more understandable than formal proof, and it can provide students with permanent 

learning because it provides concrete and real life solutions. As a result, they stated that the 

primary school mathematics teacher candidates did not have much information about informal 

proof, and they would want to use informal proof actively when they started their teaching job 

if they had the necessary knowledge and skills. They stated that informal proofs should be 

included in the university based on the secondary school curriculum. 

Keywords: Elementary mathematics teacher candidates, informal proof, teacher education. 
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Özet 

Çalışmanın amacı, eğitim fakültelerinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin Covid-19 salgını 

sırasında çevrimiçi eğitim hakkındaki görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma yöntemi 

kullanılan bu çalışmada fenomolojik araştırma modeli benimsenmiştir. Bu nitel araştırma 

çalışması için Ankara’daki devlet üniversitelerinde okuyan toplam 51 lisans öğrencisinin 

görüşlerine başvurulmuştur. Bu öğrencilerin 38’i kadın ve 13’ü erkektir. Bu çalışmada veriler 

görüşme yoluyla elde edilmiştir. Katılımcıların çevrimiçi eğitime ilişkin görüşlerini ortaya 

çıkarmak için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler sırasında bazı ek 

sorular kullanılmış ve açıklamalar yapılmıştır. Böylece, derinlemesine bir görüşme oturumu 

gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Toplanan verilerin analizinde, verileri benzer anlamlara sahip 

kategorilere ayırma yöntemi olarak tanımlanan betimsel analiz ve ayrıca içerik analizi 

kullanılmıştır. Araştırmanın geçerliliğini sağlamada yapılan çalışmalar kodlama süreci esas 

alınarak yürütülmüş ve bulgular mevcut literatür açısından revize edilmiştir. Araştırma soruları, 

görüşmelerden önce katılımcı kontrolüne tabi tutulmuş ve araştırma sorularının netliğini ve 

anlaşılırlığını kontrol etmek için dört lisans öğrencisi ile görüşülmüştür. Araştırmanın 

bulgularına göre, pandemi sürecinde çevrimiçi eğitimle ilgili lisans öğrencilerinin temel 

sorunları, öğrenci kaynaklı sorunlar, çevrimiçi eğitimin kapsamı ve içeriği ile çevrimiçi 

eğitimin teknik kapasitesi ile ilgili sorunlar ve öğretim elemanlarının teknoloji kullanma 

becerisindeki yetersizliklerdir. Bazı lisans öğrencileri, akademisyenlerin anlayışlı ve sorumlu 

olduğunu düşünürken, bazıları ise akademisyenlerin ilgisiz olduğunu; etkisiz öğretim 

yöntemleri kullandıklarını ve teknolojiyi kullanmada yetersiz olduklarını düşünmektedir. 

Lisans öğrencileri, çevrimiçi eğitimin zamanında başlamasını ve eğitim sürecinin planlı ve 

başarılı bir şekilde yürütülmesini takdirle karşılamaktadır. Üniversite öğrencilerinin pandemi 

sürecinde eğitim dışındaki diğer sorunları; psikolojik sorunlar, sağlık sorunları, aile sorunları 

ve sosyal sorunlardır. Covid-19 pandemi süreci öğrencilerin yoğun kaygı ve korku 

yaşamalarına, obsesif davranışlar sergilemelerine ve teknoloji bağımlılıklarının artmasına yol 

açmıştır. Ayrıca bu süreç öğrencilerin ekonomik olarak güçsüzleşmesine ve aile içi çatışmalar 

yaşamalarına neden olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19 salgını, çevrimiçi eğitim, üniversite öğrencisi, Türkiye. 
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Abstract 

Aim of the study is to explore opinions of undergraduates about online education during Covid- 

19 pandemic in education faculties. The present study was qualitative. Phenomological research 

design was adopted in this study. A total of 51 undergraduates who attend in state universities 

in Ankara were recruited for this qualitative study. In this present study, data were obtained 

through interviews. A semi-structured interview form was employed to reveal the opinions of 

the participants on online education. Some pertained additional questions and explanations 

were utilized during interviews. Thus, a depth-interview session was attempted to achieve. 

Content analysis and descriptive analysis technique which is defined as a method for classifying 

data into categories with similar meanings was employed to analyze the data collected. 

Additionally, to ensure the validity in the study, the coding process was conducted based and 

findings were revised in terms of the existing literature. The research questions were exposed 

to member check before the interviews and four undergraduates were interviewed to check the 

clarity and intelligibility of the research questions. Main problems of undergraduates related to 

online education during the pandemic process include problems caused by the student and, 

scope and content of online education and technical capacity of online education. Some 

undergraduates think that academics are understanding and responsible while some of them 

think that academics are apathetic. Undergraduates appreciate that online education started in 

time. Other problems of undergraduates except education during the pandemic process are 

psychological problems, health problems, family problems and social problems. The Covid-19 

pandemic process caused students to experience intense anxiety and fear, exhibit obsessive 

behaviors, and increased their technology addiction. In addition, this process has caused 

students to become economically weak and experience family conflicts. 

Keywords: Covid-19 pandemic, online education, undergraduate, Turkey. 

 

 
TEKNOLOJİ DESTEKLİ CİNSEL İSTİSMARI ÖNLEME 

PROGRAMINA İLİŞKİN AİLE, ÖĞRETMEN VE ÇOCUK GÖRÜŞLERİ 

 
Özge ÜNLÜ1

 

1 M.E.B., E-mail: ozgezybk@gmail.com 

Macid Ayhan MELEKOĞLU2
 

2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Email: macidayhan@gmail.com 

 
Özet 

Son yıllarda çocuklarda cinsel istismarın sıkça görüldüğü rapor edilmektedir. UNICEF (2010) 

tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışmada, cinsel istismarın önlenmesine yönelik neler 

yapılması gerektiği sorusuna, çocuklara eğitim verilmesi gerektiği en sık karşılaşılan cevap 

olarak rapor edilmiştir. Ancak alan yazın incelendiğinde günümüze dek pek çok cinsel istismarı 
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önleme çalışmasının yapılmış olmasına rağmen, bu çalışmaların eksik yanlarının bulunduğu 

görülmektedir. Gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada zihin yetersizliği olan çocukların cinsel 

istismardan korunmasına yönelik olarak hazırlanmış olan teknoloji destekli bir öğretimin 

etkilerine ilişkin aile, öğretmen ve çocuk görüşleri incelenmiştir. Çocuklara verilen eğitimin 

içeriğini bilgi düzeyinde özel bölge adları, çamaşırların çıkarılabileceği yerler ve iyi kötü 

dokunuş kavramları; beceri düzeyinde ise öpme ve kucağa oturma davranışlarına “Hayır” deme, 

ortamdan uzaklaşma ve durumu bir yetişkine rapor etme becerilerinin öğretimi oluşturmuştur. 

Öğretilmesi hedeflenmiş olan bu kavram ve beceriler teknoloji desteğinden yararlanılarak 

animasyonlar, rol oynamalar ve gerçek ortam uygulamaları aracılığıyla kazandırılmıştır. Bu 

bağlamda cinsel istismardan korunma becerisinin çalışıldığı dört çocuk, çocukların anneleri ve 

öğretmenleri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilmiş 

görüşmeler sonucu elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Çalışma sonuçları 

ailelerin, çocukların ve öğretmenlerin gerçekleştirilmiş olan eğitimden memnun oldukları ve 

benzer çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşmasını istediklerini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Zihin yetersizliği, cinsel istismarın önlenmesi, istismar, görüşme. 
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Abstract 

It is reported that sexual abuse has been frequently occurred in children of late years. In a study 

implemented by UNICEF (2010), the question of what should be done to prevent abuse has 

been answered with the education should be given to children. However, when the literature is 

analyzed it is seen that although lots of sexual abuse prevention studies have been done until 

today, there have been lots of deficient parts of these studies. In this study parents’, teachers’ 

and children’s points of view towards effectiveness of a technology supported education 

prepared to protect the children with intellectual disability from the sexual abuse have been 

investigated. The content of the education has been consisted of teaching the names of private 

parts of the body, the places where the clothes can be taken off and good and bad touches in 

knowledge level; and when somebody wants to kiss the child or make the child sit on his/her 

lap, saying “No”, moving away and reporting this situation to an adult in skill level. All of these 

concepts and skills aimed to teach have been instructed with the help of technology support 

such as animations, role plays and implementations in real settings. In this respect, semi 

structured interviews have been conducted with the teachers, parents and the four children with 

intellectual disability who are worked with to teach sexual abuse prevention ability. The data 

obtained from these interviews have been analyzed descriptively. The results of the study show 

that the parents, teachers and the children with intellectual disability are pleased with the sexual 

education and want similar studies to reach more children. 

Keywords: Intellectual disability, sexual abuse prevention, abuse, interview. 
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Özet 

Bu çalışmada okul öncesi öğretmen adaylarının “Üstün Yetenekli Öğrenci” kavramına ilişkin 

algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma grubu, Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okul öncesi 

öğretmenliğinde öğrenim görmekte olan 45 (10 erkek, 35 kadın) öğretmen adayından 

oluşmaktadır. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim yaklaşımı ile 

desenlenmiştir. Çalışmaya katılan öğrenciler kolay ulaşılabilir örneklem yöntemiyle seçilmiştir. 

Katılımcıların görüşleri nitel bir araştırma yöntemi olan içerik yöntem ile analiz edilmiştir. 

Katılımcıların görüşleri araştırmacılar tarafından geliştirilmiş eksiltili cümlelerden oluşan bir 

görüşme formu ile toplanmıştır. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının “Üstün Yetenekli 

Öğrenci” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya koymak amacıyla “Üstün 

Yetenekli Öğrenci ……… benzer/gibidir.” cümlesindeki boşluğu doldurmaları istenmiştir. 

Daha sonra ise; öğretmen adaylarının “Üstün Yetenekli Öğrenci” kavramından yola çıkarak 

oluşturdukları metaforu açıklamaları için “çünkü…….” sözcüğü ile devam eden bölümü 

gerekçelendirme yaptıkları cümleleri ile tamamlamaları/açıklamaları ve formun diğer 

bölümünde ise öğretmen adaylarına ilişkin demografik bilgileri doldurmaları istenmiştir. Bu 

şekilde elde edilen doküman, çalışmamızın verilerini oluşturmuştur. Toplanan veriler, içerik 

analizi ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde öncelikle metaforlar en fazla belirtilme 

sıklığına (frekansına) göre listelenmiş ve öğretmen adaylarının doldurduğu her bir formdaki 

metaforlar ve metaforların açıklamaları ayrı ayrı incelenmiştir. Katılımcıların belirttikleri 

metafora yönelik ifade ettikleri gerekçeler listelenmiş ve tablo altında örneklere yer verilmiştir. 

Alanında iki uzman tarafından ayrı olarak hazırlanan kodlar ve kodlara ilişkin kavramsal 

temalar karşılaştırılarak kavramsal temalara son şekli verilmiştir. Veriler insan, hayvan, bitki, 

materyal/araç, gök cismi ve maden olmak üzere toplam 6 kavramsal tema üzerinde toplanmıştır. 

Araştırmanın sonucunda ortaya çıkan bu kavramsal temaların çoğunluğunun okul öncesi 

öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencileri insan kavramsal teması altında bilim insanı alt 

kavramsal temasına benzettikleri görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi öğretmen adayı, üstün yetenekli/ zekalı çocuklar, metafor 

analizi. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı, ergenlerin yaşam doyumu düzeyleri ile boş zaman can sıkıntısı 

düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca yaş, sınıf düzeyi, cinsiyet ve kardeş sayısının 

değişkenler üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırma modeli betimsel alan araştırmasıdır. 

Çalışmada, veri toplama araçları olarak Yaşam Doyumu Ölçeği ile Boş Zaman Can Sıkıntısı 

Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekler lise öğrencilerinden ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle seçilen 

153 kadın, 140 erkek olmak üzere 293 kişiye uygulanmıştır. Veriler Spearman Korelasyon 

analizi, Mann Whitney U testi ve Kruskal-Wallis H testi ile analiz edilmiştir. Araştırma 

sonucunda ergenlerin yaşam doyumu düzeyleri ile Boş Zaman Can Sıkıntısı Ölçeğinin yetkinlik 

alt boyutu arasında negatif yönlü, motivasyon alt boyutu arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki 

olduğu saptanmıştır. Ayrıca ergenlerin yaşam doyumu düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, yaş 

ve kardeş sayısına göre anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. Sonuç olarak boş zamanlarında 

neler yapabileceğine yönelik yetkinliği olan ve boş zaman can sıkıntısını yönetmeye yönelik 

motivasyonu olan ergenlerin yaşam doyumlarının arttığı görülmektedir. 
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Abstract 

Adolescence is a period of rapid psychological and physiological development. This research 

examines the effects of the ways of taking leisure time on life satisfaction in this period. 

Secondary school students (N = 322) constitute the population of this study. Data were collected 

using Satisfaction with Life Scale, Leisure Boredom Scale (Competence and Motivation) and 

demographic form. Correlation tools in SPSS program were used for data analysis. When the 

results are examined, it is seen that (a) the demographic characteristics of adolescents affect 

their life satisfaction and the way they evaluate their leisure time, and (b) their leisure time 
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evaluation styles affect their satisfaction with life. The contributions of the study to the field 

and how it can have a positive effect on the lives of adolescents were discussed. 

Keywords: Adolescence, leisure time, satisfaction with life. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı Ergen ve Yetişkin Bilinçli Farkındalık Ölçeği’nin Türkçe’ye çevirmek ve 

üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırmanı katılımcılarını 447 

lisans öğrencisi oluşturmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, Türkçe ölçek formunun 18 

maddeden oluşan 4 faktörlü yapısının geçerli olduğunu göstermiştir. Ölçeğin Conbach alfa iç 

tutarlılık katsayısı değerleri .64 ile .84 arasında yapı güvenirliği değerleri ise .80 ile .92 arasına 

değişmektedir. Ölçüt bağıntılı geçerlik çalışmaları kapsamında EYBFÖ ile Toronto Bilgece 

Farkındalık Ölçeği, Ruminatif Düşünme Biçimleri Ölçeği ve PANAS Pozitif Negatif Duygular 

Ölçeği ile EYBFÖ arasındaki korelasyonlar incelenmiştir ve istatistiksel olarak anlamlı 

korelasyonlar belirlenmiştir. Bu sonuçlar 18 madde ve dört alt boyuttan oluşan EYBFÖ Türkçe 

formunun lisans öğrencileri için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 
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Abstract 

The purpose of this study is to translate the Adolescent and Adult Mindfulness Scale (AAMS) 

into Turkish and to investigate its’ validity and internal reliability in university students. The 

participants consisted of 447 undergraduate students. The results of confirmatory factor 

analysis (CFA) showed that a four-factor structure for Turkish AAMS with 18 items. Cronbach 

alpha values ranged from .64 to .84 and the construct reliability values ranged from .80 to .92. 
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For concurrent validity, the correlation coefficients among the AAMS, the Toronto Mindfulness 

Scale (TMS), Ruminative Thought Style Questionnaire (RTSQ) and Positive and Negative 

Affect Schedule (PANAS) were examined and significant correlations were determined. These 

results revealed that AAMS with 18 items was a valid and reliable scale for Turkish 

undergraduate students. 

Keywords: Adolescent, mindfulness, validity and reliability. 
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Özet 

Eğitim sistemlerinin amaçlarından biri ahlaki değerleri yüksek ve bu değerleri yaşamına 

davranış olarak yansıtan bireyleri yetiştirmektir. Ahlaki değerlerin kazandırılmasında önemli 

bir görev üstelenen eğitim sistemi bunu gerçekleştirmek için doğrudan ya da dolaylı olarak ders 

programlarında ahlak eğitimine yer vermektedir. Bu çalışmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin 

örnek hikaye metninden yola çıkarak yaptıkları seçimlerin Kohlberg’in Ahlaki Gelişim Kuramı 

basamaklarına göre karşılaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada aşağıdaki sorulara 

cevap aranmıştır. 

1- Okul türüne göre öğrencilerin değer düzeyleri arasında fark var mıdır? 

2- Ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencilerinin sınıf düzeyine göre değer düzeyleri 

arasında fark var mıdır? 

3- Ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencilerinin cinsiyetlerine göre değer düzeyleri 

arasında fark var mıdır? 

Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden olan nedensel karşılaştırma çalışması deseninde 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma imam hatip ortaokulu (N=89) ve ortaokula (N=117) devam 

eden toplam 206 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak 

araştırmacıların geliştirdiği örnek hikaye içeren çalışma metni kullanılmıştır. Öğrencilere örnek 

bir metin verilerek altı maddeden sadece birini seçmeleri istenmiştir. Veriler SPSS istatistik 

programında analiz edilerek tercih edilen maddelerin yüzde ve frekans değerleri 

oluşturulmuştur. Araştırmada gruplar arasındaki farkı belirlemek için ki-kare testi yapılarak .05 

anlamlılık düzeyi belirlenmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre öğrencilerin okul türleri ve her 

iki okul türü kendi içinde sınıflar düzeyinde anlamlı farklılık çıkmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğrencilerin örnek olay ile ilgili olarak tercih ettikleri madde beş numaralı seçenek Kohlberg’in 

Ahlaki Gelişim Kuramına göre gelenek sonrası düzey olan toplumsal sözleşme eğilimi aşaması 

ile ilgili maddedir. Bu sonuç öğrencilerin her iki okul türünde de Kohlberg’in Ahlaki Gelişim 

Kuramına göre üst düzeyde bir seviyede olduklarını göstermektedir. İki okul türü arasında ve 

her okulun kendi içinde sınıflar düzeyinde anlamlı fark çıkmaması öğrencilerin örnek metindeki 

ahlaki kararlarının benzer olduğu ifade edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kohlberg, dürüstlük, ortaokul. 
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Abstract 

One of the aims of education systems is to raise individuals who have high moral values and 

reflect these values as behaviors in their lives. The education system, which plays an important 

role in the acquisition of moral values, includes moral education in its curricula directly or 

indirectly. The aim of this study is; to compare the choices made by secondary school students 

based on the case study text according to the steps of Kohlberg's Moral Development Theory. 

For this purpose, the following questions have been sought in the study. 

1- Is there a difference between the value levels of students according to school type? 

2- Is there a difference between the value levels of middle school and imam hatip middle 

school students according to their grade level? 

3- Is there a difference between the value levels of middle school and imam hatip middle 

school students according to their gender? 

The study has been carried out in causal comparative design, which is one of the quantitative 

research methods. The research has been carried out on a total of 206 students attending imam 

hatip middle school (N = 89) and middle school (N = 117). As a data collection tool, the text of 

the study including the case study developed by the researchers has been used. Students were 

given a sample text and asked to choose only one of the six items. The data have been analyzed 

in the SPSS statistical program and the percentage and frequency values of the preferred items 

have been formed. In order to determine the difference between groups in the study, .05 

significance level has been determined by using chi-square test. According to the results of the 

analysis, it has been concluded that there has been no significant difference between the school 

types of students and both school types at the level of classes. The item number five, which 

students prefer regarding the case study, is the item related to the social contract tendency stage, 

which is the post-traditional level according to Kohlberg's Moral Development Theory. It could 

be stated that the moral decisions of the students in the sample text are similar, as there is no 

significant difference between the two types of schools and within their each grade level itself. 

Keywords: Kohlberg, honesty, secondary school. 
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Özet 

Koronavirüs: SARS-CoV-2'nin neden olduğu bulaşıcı hastalıktır. Yeni koronavirüs hastalığı 

(Covid-19), ilk olarak 13 Ocak 2020 tarihinde Çin'in Wuhan eyaletinde yüksek ateş ve nefes 

darlığı ile tanımlanan yeni viral solunum yolu hastalığıdır (WHO, 2020). Hastalığın damlacık 

ve temas yoluyla bulaştığı bilinmektedir. Oluşturduğu küresel salgın durumundan ötürü 

pandemi olarak tanımlanmaktadır. Covid 19 pandemisinin sağlık,sosyal ve ekonomik alanlarda 

birçok olumsuz etkileri olmuştur. Bunun yanı sıra pandemiden en çok etkilenen alanlardan biri 

de eğitimdir.Covid 19 virüsünün damlacık ve temas yoluyla bulaşması, okulların da toplu 

olarak bulunulan yerler olması, bulaşı riskini artıran faktörlerdendir. Bu sebeple ülkelerin kendi 

bilim kurullarının almış olduğu birçok önlem vardır.Dünyada pek çok ülke değişik sürelerde 

okulları kapatarak tedbir çalışmalarında bulunmuştur.Türkiye'de de 16 Mart 2020 tarihinde yüz 

yüze eğitime ara verilmiş bir süre sonra da eğitimin tüm düzeylerinde uzaktan eğitim kararı 

alınmıştır. Mayıs ayı itibariyle Danimarka, Japonya, Norveç, Çin, İsrail ve Tayvan gibi bazı 

ülkeler riskin azalmasıyla birlikte okul öncesi kurumlarını ve ilkokulları açma kararı almıştır. 

Ardından Avrupa'da eğitime kademeli dönüş politikası izlenmeye başlanmıştır. Türkiye'de ise 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 31 Ağustos 2020 tarihinde okul öncesi kurumlarında 

yeniden yüz yüze eğitime başlanmıştır. Bu pandemi sürecinin 18 milyon öğrencinin eğitim 

hayatında yarattığı olumsuzluk, yeni kuralları yani yeni normali de beraberinde getirmiştir. Bu 

çalışmada Covid19 virüsünün bulaşı etkisini en aza indirerek eğitime devam etmek amacıyla 

ülkemizde ve dünyada yüz yüze eğitim için alınmış önlemlerden, yeni kurallardan; bu kuralların 

getirdiği farklı eğitim ortamlarından ve yeni normal düzenin tanımlamasından bahsedilmiştir. 

Bu süreçte, okul öncesi eğitimin durumu hakkında yapılmış araştırmalar, yazılmış makaleler, 

yayınlanmış haberler, yurt içinde ve dışında okul öncesi öğretmenliği yapan eğitimci görüşleri 

ve okul öncesi kurum ortamları incelenerek bir doküman analizi yapılmıştır. Bu analiz 

sonucunda yeni normalin sınıf ortamlarında meydana getirdiği değişim, öğrencilerin ve 

öğretmenlerin de bu değişime uyum süreci görsellerle de desteklenmiştir. Bu çalışma ile 

Türkiye'de ve diğer ülkelerde okul öncesi sınıflarında alınan pandemi önlemlerinin, alınan bu 

önlemlere çocukların adapte olma sürecinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Covid19, okul öncesi kurumları, yeni normal. 
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Abstract 

Coronavirus: It is an infectious disease caused by SARS-CoV-2. The new coronavirus disease 

(Covid-19) is a new viral respiratory disease that was first identified with high fever and 

shortness of breath in Wuhan, China on January 13, 2020 (WHO, 2020). It is known that the 

disease is transmitted by droplets and contact. It is defined as a pandemic due to the global 

epidemic it creates. The Covid 19 pandemic has had many negative effects in health, social and 

economic areas. In addition, one of the areas most affected by the pandemic is education. The 

transmission of Covid19 virus through droplets and contact, and schools are places where they 

are located collectively are factors that increase the risk of transmission. For this reason, there 

are many measures taken by countries own scientific boards. Many countries around the world 

have taken precautionary measures by closing schools for different periods. In Turkey , after a 

period of interruption to the training face to face on March 16, the online education desicion 

was taken at all levels of education.As of May, some countries such as Denmark, Japan, 

Norway, China, Israel and Taiwan have decided to open preschools and primary schools as the 

risk decreases. After that, a gradual return to education policy was started to be followed in 

Europe. In Turkey, the Ministry of Education on August 31, 2020 decision of the pre-school 

institutions has begun to re-face training. The negativity of this pandemic process in the 

education life of 18 million students has brought new rules, that is, the new normal. 

In this study, the measures taken for face-to-face training in our country and in the world in 

order to continue education by minimizing the transmission effect of the Covid19 virus; 

different educational environments brought by these rules and the definition of the new normal 

order were mentioned. In this process, a document analysis was made by examining the 

researches, articles written, published news about the state of preschool education, opinions of 

educators working as pre-school teachers in Turkey and abroad, and preschool environment. 

As a result of this analysis, the change caused by the new normal in the classroom environment 

and the adaptation process of students and teachers to this change were also supported by 

visuals. This study aims to compare that pandemic measures taken in preschool classes in 

Turkey and in other countries and the adaptation process of children to there measures. 

Keyword: Covid19, preschool institutions, the new normal. 
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Özet 

Sosyal bilgiler aktif ve demokratik vatandaşlar olarak bireyleri toplumsal yaşama hazırlamayı 

amaçlayan disiplinler arası bir derstir. Bu derste tarih, coğrafya, sosyoloji, ekonomi ve hukuk 

gibi farklı sosyal bilim alanlarından seçilen bilgiler öğrencilerin seviyelerine uygun olarak 

bütünleşik bir biçimde sunulur. Disiplinler arası bir yapıya sahip olan bu derste, dersin 

amaçlarına ulaşılma durumunu ortaya koymak için yapılan değerlendirmenin de çeşitlilik 

göstermesi önemlidir. Öğrenci günlükleri, öğrenme-öğretme sürecinde gerçekleştirilen öğretim 

etkinliklerine yönelik öğretmenlere geri bildirim sağlayan alternatif bir değerlendirme aracıdır. 

Öğrenci günlükleri, öğretmenin öğrencilerinin bireysel farklılıklarını, düşünme biçimlerini ve 

derste yaptıkları hataların nedenlerini anlamasını sağlar. Ayrıca öğrenci günlükleri öğrenciye 

öğrendiklerini yazılı olarak ifade etme olanağı verirken, öğretmenin de öğrenciyi doğal koşullar 

altında değerlendirmesini olanaklı kılar. Bu araştırma kapsamında yer alan geleceğin 

öğretmenleri olan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Özel Öğretim Yöntemleri I dersinde 

yaklaşık 3 ay süreyle öğrenci günlüğü tutmaları sağlanmıştır. Böylece sosyal bilgiler öğretmen 

adayları, öğretmenlik mesleğinde kullanabilecekleri alternatif bir değerlendirme aracı olan 

öğrenci günlükleri ile ilgili derste deneyim kazanmışlardır. Bu araştırmada sosyal bilgiler 

öğretmen adaylarının öğrenci günlüklerinin sosyal bilgiler dersinde alternatif bir değerlendirme 

aracı olarak kullanımına yönelik görüş ve deneyimlerinin sunulması amaçlanmıştır. 

Araştırmanın temel amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler dersinde öğrenci 

günlüklerinden yararlanmaya yönelik görüş ve deneyimlerini belirlemektir. Bu amaçla 

aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

"Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler dersinde alternatif değerlendirme aracı 

olarak öğrenci günlüklerinden yararlanmaya ilişkin görüşleri nelerdir?" 

"Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının alternatif değerlendirme aracı olarak öğrenci 

günlüklerinden yararlanmaya ilişkin deneyimleri nelerdir?" 

Araştırmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenci günlüklerine ilişkin görüş ve 

deneyimlerinin belirlenmesi amaçlandığı için nitel araştırma yöntemlerinden biri olan 

fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 10 sosyal bilgiler öğretmen 

adayı oluşturmuştur. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. 

Toplanan veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmanın veri analiz süreci 

devam etmektedir. Araştırmanın makro analizi sonucunda öğretmen adaylarının öğrenci 

günlüklerinin dersin tekrarını ve kalıcı öğrenmeyi sağladığına vurgu yaptıkları görülmüştür. 

Araştırma sonucunda bulgulara dayalı öneriler sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, öğrenci günlüğü, öğretmen adayı. 
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Abstract 

Anadolu University, Department of Turkish and Social Sciences Education, Eskişehir Social 

studies is an interdisciplinary course that aims to prepare individuals for social life as active 

and democratic citizens. In this course, information selected in accordance with the levels of 

students from different social science fields such as history, geography, sociology, economics 

and law are presented in an integrated form. In this course, which has an interdisciplinary 

structure, it is important that the assessment made to demonstrate the achievement of the 

objectives of the course are also varied. Student diaries are an alternative assessment tool that 

reveals the learning-teaching process and provides feedback to teachers about the teaching 

activities performed. Student diaries enable the teacher to understand the individual differences 

of their students, the way they think, and the reasons for the mistakes they make in the course. 

In addition, student diaries give the student the opportunity to express what they have learned 

in writing, while the teacher also provides the opportunity to assessment the student under 

natural conditions. The social studies teacher candidates, who are the future teachers within the 

scope of this research, were provided to keep a student diary for about 3 months in the Social 

Studies Teaching course. In this way, the social studies teacher candidates have gained practical 

experience in the course related to student diaries, which are an alternative assessment tool that 

they can use in their teaching profession. In this research, the social studies teacher candidates' 

opinions and experiences about utilizing student diaries in social studies course as an 

assessment tool are intended to be presented. The main aim of the research is to determine the 

opinions and experiences of the social studies teacher candidates about utilizing student diaries 

in the social studies course. For this purpose, answers were sought for the following questions: 

“What are the opinions of the social studies teacher candidates regarding utilizing student 

diaries as an assessment tool in the social studies course?” "What are the experiences of social 

studies teacher candidates regarding the utilize of student diaries as an assessment tool?" 

In the research, the phenomenology pattern, which is one of the qualitative research methods, 

was used since the opinions and experiences of the social studies teacher candidates regarding 

the student diaries were determined. The participants of the research consisted of 10 social 

studies teacher candidates studying in the third grade. Research data were collected by semi- 

structured interview technique. The collected data is analyzed by content analysis technique. 

The research's data analysis process is ongoing. As a result of the macro analysis of the research, 

it was observed that teacher candidates emphasized that the student diaries provide repetition 

of the course and permanent learning. As a result of the research, findings based suggestions 

will be presented. 

Keywords: Social studies, student diary, teacher candidate. 
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Özet 

Kapsayıcı Eğitim kavramının literatürde farklı tanımlamaları bulunmakla birlikte bazı 

eğitimciler ve öğretmenler tarafından algılanışı sadece zihinsel veya fiziksel yetersizliği olan 

öğrencileri kapsayacak şekilde sınırlı olabilmektedir. Oysa kapsayıcı eğitim, bireyleri 

(öğrencileri) kişisel özelliklerine göre gruplara ayırmadan, bireysel farklıklarını göz önünde 

bulundurarak, her bir bireye değer vererek, nitelikli çeşitlendirmeler yoluyla sınıf ortamında 

bütüncül bir eğitim ve adil öğrenme ortamı sağlama amacını güder. Matematik dersinin 

öğrencilere zor geldiği ve herkesin matematiği yapmayacağı şeklindeki yaygın algı büyük 

oranda eğitim ve öğretimin bireysel farklılıklara duyarlı olmamasından kaynaklanmaktadır 

(Fennel, 2011). Sınıfında kapsayıcı ve içerik yönünden farklılaştırılmış bir öğretim 

gerçekleştiremeyen matematik öğretmenleri de öğrencilerin başarı zaaflarıyla ilgili etmenleri 

öğretim süreci dışındaki nedenlere atfetme yoluna gidebilmektedir (Razer ve Friedman, 2017). 

Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu kapsayıcı eğitim hakkında ne lisans eğitimleri süresince ne 

de öğretmenlik yaşantıları boyunca yeterince bilgi edinememekte ve uygulama 

yapamamaktadır. Öğrencilerin akademik başarılarının artması ve sosyal katılımlarının 

gerçekleşebilmesi için öncelikle öğretmenin sınıf içindeki matematik öğretim yaklaşımında 

değişikliğe gitmesi gerekir. Böyle bir değişikliğe bağlı olarak öğrencilerin öğrenmelerinde, 

inanç ve tutumlarında olumlu değişiklikler meydana gelmesini beklemek mümkün olacaktır. 

Öğretmenlerin sınıf içinde daha kapsayıcı bir öğretim gerçekleştirmesini sağlayabilmek için 

gerekli olan en temel şey Mesleki Öğrenme ve Gelişimdir. Bu çalışmanın amacı da matematik 

öğretmenlerinin öğretim süreçlerinin niteliğini kapsayıcılık yönünden arttırmaya yönelik, 

mesleki gelişim program ve faaliyetlerinde kullanılabilecek, üç bölümden oluşan bir seminer 

programı geliştirmek amacıyla yapılacak olan tasarım araştırmasının birinci evresine (literatür 

temelli içerik geliştirme sürecine) yönelik içeriği sunmaktır. Kapsayıcı matematik eğitimi 

mesleki gelişim semineri içeriğinin birinci bölümünde, ilk olarak kapsayıcılığın ortaya 

çıkmasına sebep olan ve tam tersi bir anlayış gösteren Ayrıştırma / Dışlama Döngüsü kavramı 

yer almaktadır. Bunu takiben kapsayıcı eğitimden daha önce ortaya çıkmış olan fikir olarak 

olumlu ama uygulama olarak tam isteneni veremeyen Kaynaştırma ve Bütünleştirme 

Yaklaşımları hakkında bilgiler yer almaktadır. Daha sonrasında ise Kapsayıcılık Yaklaşımı ve 

Matematikte Kapsayıcı Eğitim hakkında detaylar sunulacaktır. Seminer programının ikinci 

bölümünde öncelikli olarak genel ve matematik dersine özgü Kapsayıcılığı Arttıracak 

Uygulamalar yer almaktadır. İkinci bölümün ikinci kısmı da öğrencilerin hazırbulunuşluk, ilgi 

ve öğrenme profillerine göre öğretimin içerik, süreç ve çıktılarında öğretimi farklılaştırma 

uygulamalarından oluşmaktadır. Seminer içeriğinin son bölümünde ise öğretimin de son 

aşaması olan Ölçme ve Değerlendirmeyi Farklılaştırma hakkında bilgiler yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mesleki gelişim, kapsayıcı matematik eğitimi, öğretimi farklılaştırma. 
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Abstract 

Although the concept of Inclusive Education has different definitions in the literature, its 

perception by some educators and teachers may be limited to include only students with 

intellectual or physical disabilities. However, inclusive education aims to provide a holistic 

education and fair learning settings in the classroom environment through qualified 

differentiation, without excluding individuals (students) into groups according to their personal 

characteristics, taking into account their individual differences, and valuing each individual. 

The common perception that mathematics is difficult for students and that not everyone will do 

mathematics is largely due to the fact that education and instruction are not sensitive to 

individual differences. Mathematics teachers who cannot provide an inclusive and 

differentiated teaching in their classroom may also attribute to factors related to students' 

weaknesses other than the reasons due to teaching process. The vast majority of teachers cannot 

obtain enough information and practice about inclusive education neither during their 

undergraduate education nor during their teaching life. In order for students to increase their 

academic success and social participation, firstly, the teacher should make changes in the 

mathematics teaching approach in the classroom. Due to such a change, it will be possible to 

expect positive changes in students' learning, beliefs and attitudes. Professional Learning and 

Development is the most fundamental requirement for teachers to perform a more inclusive 

teaching in the classroom. Therefore, the aim of this study is to present the content of the first 

phase (literature-based content development process) of the design research to be conducted in 

order to develop a seminar program consisting of three parts that can be used in professional 

development programs and activities to increase the quality of teaching processes of 

mathematics teachers in terms of inclusive education. The first part of the content of the 

inclusive mathematics education professional development seminar is the concept of the 

Exclusion Cycle, which led to the emergence of inclusion and represents the opposite 

understanding. This is followed by information about Mainstreaming and Integration 

Approaches that emerged before inclusive education, which was positive as an idea but did not 

fully deliver what was desired in practice. Later, details about the Inclusion Approach and 

Inclusive Mathematics Education will be presented. In the second part of the seminar program, 

there are Practices to Increase Inclusion that are specific to general and mathematics lessons. 

The second section of the second part consists of practices of differentiating teaching in the 

content, process and outcomes of teaching according to students' readiness, interest and learning 

profiles. In the last part of the seminar content, there is information about Differentiating 

Measurement and Assessment. 

Keywords: Professional development, inclusive mathematics education, differentiating 

ınstruction. 
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Özet 

İnsan sosyal bir varlık olarak daima iletişim içerisinde olmuştur. Toplumun sahip olduğu kültür, 

bu iletişim sayesinde nesilden nesile aktarabilmektedir. Tarih içerisinde iletişimin şekli ve 

içeriği değişmiştir. Sözel ve yazılı iletişim bugünlerde kitle iletişim araçlarına dönüşerek aynı 

anda milyonlarca insana ulaşabilmek medya aracılığıyla mümkün hale gelmiştir. Modernizmle 

birlikte küreselleşme ve sekülerleşme hızını artırmakta, iletişim teknolojisinde çok büyük bir 

sıçrama yaşanmaktadır. Kitle iletişim araçlarını bu hızlı gelişimi toplumsal dönüşüme 

yansımakta, dünya küçük bir köy halini almaktadır. İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren 

dil, iletişimin vazgeçilmez araçlarından biridir. Matbaanın icadıyla sözlü kültür dönemi kısmen 

bitmiş, bilgiyi kavrama ve anlamayı gerektiren yeni bir dönem başlamıştır. Bu sayede daha 

önceleri sadece elle çoğaltılan yazılı malzemeler artık daha çok sayıda basılır hale gelmiş ve 

nicel olarak artmıştır. Bundan sonra artık kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkisi ve 

baskısı hissedilir hale gelmiştir. 19. Yüzyılın sonlarına kadar matbaanın halk üzerindeki 

etkisinin devam etmesinin asıl nedeni kendisine rakip başka bir iletişim aracının olmamasıdır. 

Toplumlarda en çok kullanılan iletişim şekli kültürü belirlemektedir. Tarihsel dönem içinde 

sözden yazıya geçiş sürecini teknik bir ilerleme olarak düşünmemek gerekir. Her yenilik yeni 

yoplumsal ilişkileri ve yaşam biçimlerini de beraberinde getirmiştir. Artık, okumak yerine 

görmek, anlamak yerine de bakmak önem kazanmıştır. Çalışmamızda siyaset ve sermaye 

gruplarının tekeline aldığı medyanın, mesajlarını topluma aktarırken bilgi nasıl ve hangi oranda 

değişmektedir? Araç amaca dönüşmüş müdür? soruları üzerinden medya ekolojisini ele almaya 

çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Medya, medya ekolojisi, kitle iletişim araçları, din. 
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Abstract 

Human beings have always been in communication as a social being. The culture of the society 

can be transferred from generation to generation thanks to this communication. The form and 

content of communication has changed in history. Verbal and written communication has 

turned into mass media nowadays and reaching millions of people at the same time has become 

possible through the media. With modernism, globalization and secularization increase the 

speed, and a huge leap forward is taking place in communication technology. This rapid 

development of mass media is reflected in social transformation, and the world becomes a small 

village. With the introduction of the printing press in the 15th century, the period of oral culture 

ended, and the period that required a certain knowledge and comprehension ability began. In 

this way, written materials that were previously only reproduced by hand have now become 

more printed and increased quantitatively. After that, the impact and pressure of mass media on 
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society has become palpable. The main reason why the printing press was able to sustain its 

influence in public life unquestionably until the second half of the 19th century was that there 

was no other communication tool that could rival it. In our study, how and to what extent does 

the information change while conveying the messages of the media monopolized by politics 

and capital groups to the society? Has the tool been turned into a purpose? We will try to address 

media ecology through questions. 

Keywords: Media, media ecology, mass media, religion. 
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Özet 

Gündelik hayatta hemen hemen tüm alanlarda karşımıza çıkan popüler kültür, insanların yaşam 

tarzlarını etkilemekte ve kişilere yeni yaşam tarzları sunmaktadır. Tanımlanması oldukça zor 

olan bu kavram, giyimden müziğe, yeme-içmeden spora kadar içinde birçok çeşitlilik barındırır. 

Popüler kültür, televizyon, internet, moda, müzik, yazılı medya, spor gibi ögelerle meslek, yaş, 

eğitim, cinsiyet gibi sınıfları gözetmeksizin toplumun her kesimini etkileyecek güce sahiptir. 

Küreselleşen dünyada insanın karşısına çıkan en temel sorunlardan birisi, teknoloji ve insan 

ilişkisidir. Gelişen teknolojinin bir ürünü olarak ortaya çıkan ve popüler kitle iletişim 

araçlarından kabul edilen işitme ve aynı zamanda görme duyusuna hitap eden televizyon, 

milyonlarca izleyiciye aynı anda mesaj vererek aynı duyguları hissetmesine sağlamaktadır. Dini 

gruplar veya din adamları şeklinde ifade edebileceğimiz temsilciler, popüler kültürün her 

alanına, özellikle de televizyon dünyasına büyük ilgi göstermektedirler. Popüler kültür 

araçlarının başında bilgisayar, internet ve cep telefonu, insanlar tarafından yaygın olarak 

kullanılmaya başlanmış; öte yandan, bu unsurların taşıdığı potansiyel etkilere karşı din de çeşitli 

çekinceler ileri sürmüştür. En ilkel toplumlardan en ileri toplumlara kadar bütün toplumlar bir 

araya gelmeye, dayanışma içinde olmaya gayret gösterirler. Modern insanın ürettiği coğrafya, 

dil ve ırk sınırını aşan yegâne din düzeyine çıkmış kültlerden biri futboldur. Günümüzde futbol 

hiç bir dinin ulaşamayacağı kadar cemaate sahiptir. Çalışmamızda popüler kültür öğelerinin 

insanların hayatlarında olumlu yada olumsuz etkilerini ve bunun kontrolünün mümkün olup 

olamayacağını ele alacağız. 

Anahtar Kelimeler: Popüler kültür, televizyon, internet, spor. 
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Abstract 

Popular culture, which is the culture of everyday life and is encountered in almost all areas, 

influences people's lifestyles and offers new lifestyles to people. This concept, which is very 

difficult to define, contains many variations in it, from clothing to music, from eating and 

drinking to sports. Popular culture, television, internet, fashion, music, written media, sports 

with elements such as age, gender, education, occupation and social class have the power to 

affect all parts of society regardless of the difference.One of the most fundamental problems 

facing human beings in a globalizing world is the relationship between technology and human. 

Emerging as a product of emerging technology and accepted from popular mass media, 

television directly addressed to hearing and vision, a message to millions of viewers at the same 

time and allows the same feelings to be shared. At the beginning of popular culture tools, 

computers, internet and mobile phones have become widely used by people; on the other hand, 

religion is also has put forward various restrains. From the most primitive societies to the most 

advanced societies, all societies strive to come together and be in solidarity. Football is one of 

the cults that have reached the level of religion that exceeds the limits of geography, language 

and race produced by modern people. Today, football has more congregation than any religion 

can reach.In our study, we will discuss the positive or negative effects of popular cultural 

elements on people's lives and whether they can be controlled 

Keywords: Popular culture, television, internet, sports. 
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Özet 

Öğretim programı, okulda ya da okul dışında bireye kazandırılması planlanan bir dersin 

öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneğidir (Demirel, 2009). Matematik 

öğretim programı ise öğrencilerin karşılaşacakları deneyimlerin yanı sıra, onların belirli 

matematiksel amaçlara ulaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış gerçek deneyimlerin 

verildiği bir plan olarak tanımlanabilir (Remillard & Heck, 2014). Bu plan doğal olarak öğretim 

materyallerini de barındırmaktadır. Remillard ve Heck (2014) öğretim materyallerini ders 

kitapları, kılavuz kitaplar, matematiksel görevlerin açıklamaları ve öğretim teknolojileri dahil, 
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öğretimi desteklemek veya tamamlamak için tasarlanmış tüm kaynakları ifade etmek için 

kullanmışlardır. Bu kaynakların ise eğitim sisteminde matematik sınıflarının temeli olduğu 

bilinmektedir (Eisner, 1987). Ancak günümüzde bilginin sürekli değişmesi, öğretim 

programlarında da değişimlere neden olmuştur. Ülkemizde yapılandırmacı yaklaşımı temel 

alan 2005 matematik dersi öğretim programının geliştirilmesinden bu yana, birçok kez 

müfredat değişikliğine (2005, 2006, 2009, 2013, 2015, 2017 ve 2018) gidilmiştir. Bu onbeş 

yıllık süreçte yapılan çalışmalara bakıldığında programlar hakkında programların 

uygulanmasına yönelik öğretmen görüşlerinin alındığı araştırmaların çokluğu göze 

çarpmaktadır (Akkaya, 2008; Budak ve Okur, 2012; Bal ve Artut, 2013). Programların 

karşılaştırılmasını inceleyen araştırmalarda ise genelde programların yaklaşım ve felsefelerinin, 

öğrenme alanlarının ve kazanımların kıyaslandığı görülmektedir (Delil ve Güleş, 2007; Şen, 

2017). Değişen öğretim programlarında özellikle materyal kullanımına ve teknoloji destekli 

öğretime ne derece vurgu yapıldığı ile ilgili bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu durum, öğretim 

materyalleri ve öğretim teknolojilerinin de programla birlikte değişime uğrayıp uğramadığı 

sorusunu akla getirmektedir. Bu kapsamda mevcut çalışma 2009, 2013 ve 2018 yılındaki 

matematik öğretim programlarının öğretim materyalleri ve kullanılması önerilen öğretim 

teknolojileri açısından karşılaştırılmasını hedeflemektedir. Bu amaçla araştırmada doküman 

analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın dokümanlarını 2009, 2013 ve 2018 matematik dersi 

öğretim programları oluşturmaktadır. Bu programlara ait kazanımlar ve açıklamalar ele alınarak 

programlarda teknoloji kullanımına ne ölçüde yer verildiği ve hangi tür materyallerin 

kullanılmasının önerildiği ele alınmıştır. Araştırmanın sonucuna göre içerisinde etkinlik 

örneklerinin de yer almasının etkisiyle 2009 matematik öğretim programında, diğer 

programlara kıyasla çok daha fazla materyale yer verildiği ve materyal çeşitliliğinin de fazla 

olduğunu söylemek mümkündür. 2013 ve 2018 programlarında ise sadece öğretmenin 

öğrencilere öğretmesi beklenen kazanımlara ve kısa açıklamalara yer verildiğinden, materyal 

ve teknoloji kullanımı konusuna çok daha az dikkat çekilmiştir. Dolayısıyla çoğu kazanımın 

nasıl öğretileceği tamamen öğretmenlere bırakıldığı gibi materyal ve teknoloji kullanımı da 

öğretmenlerin inisiyatifindedir. 2013 ve 2018 programlarında çoğunlukla noktalı kağıt, özel 

amaçlı yapılan modeller, kareli kağıt gibi modeller daha sıklıkla yer alırken, 2009 programında 

bunların yanında büyüteç, oyun hamuru, ip, boncuk gibi günlük hayatın içindeki materyallerin 

kullanımı da önerilmiştir. Ayrıca 2009 programında yer alan kazanımların açıklamaları dikkate 

alındığında, 2013 ve 2018 öğretim programlarına göre dinamik geometri yazılımlarının 

kullanımı daha fazla önerilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına dayanarak gerek öğretim 

materyalleri ve teknolojilerinin kullanımının önerilme sıklığı gerekse materyal ve teknoloji 

çeşitliliğine baktığımızda, üç öğretim programı arasında en eski olan 2009 matematik dersi 

öğretim programının diğer iki programa kıyasla daha ön plana çıktığını söylemek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Ortaokul matematik öğretim programı, materyal kullanımı, teknoloji 

kullanımı. 
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Abstract 

The curriculum is a system of experiences that includes all activities related to the teaching of 

a course that the individual at school or outside of school are supposed to learn (Demirel, 2009). 

Mathematics curriculum can be defined as a plan in which real experiences are designed to help 

them reach certain mathematical goals (Remillard & Heck, 2014). This plan includes teaching 

materials as well. Remillard and Heck (2014) used teaching materials to refer to all resources 

designed to support or supplement teaching, including textbooks, guidebooks, descriptions of 

mathematical tasks, and instructional technologies. These resources are known to be the basis 

of mathematics classes in the education system (Eisner, 1987). However, the continuous change 

of knowledge has also led to changes in the teaching programs. Since the development of the 

2005 mathematics curriculum based on the constructivist approach, several curriculum changes 

(2005, 2006, 2009, 2013, 2015, 2017 and 2018) have taken place in Turkey. Considering the 

research carried out in the last fifteen-year period, one can see that most studies are focused on 

teachers' opinions on the implementation of the programs (Uşun& Karagöz, 2009; Budak & 

Okur, 2012; Bal & Artut, 2013; Çiftçi & Tatar, 2015). The studies examining the comparison 

of programs usually compare approaches and philosophies of the programs, learning areas and 

achievements (Delil & Güleş, 2007; Şen, 2017). Yet, no research exists on the use of material 

and technology-supported teaching in changing curricula. This situation raises the question of 

whether the teaching materials and instructional technologies have also changed with the 

program. In this context, the current study aims to compare the mathematics curriculums in 

2009, 2013 and 2018 in terms of teaching materials and instructional technologies. The results 

of the research show that 2009 mathematics curriculum includes much more materials than 

other programs, and there is a large variety of materials with examples of activities. In the 2013 

and 2018 programs, much less attention was paid to the use of materials and technology and 

only the learning outcomes and short explanations that the teacher expected to teach students 

were included. Therefore, the use of materials and technology is at the discretion of teachers, 

as most of the learning outcomes are entirely left to teachers on how to teach. While models 

such as dotted paper, special-purpose models, squared paper were more frequently used in 2013 

and 2018 programs, the 2009 program also suggested the use of materials in daily life such as 

magnifying glass, play dough, string, and beads.In addition, considering the explanations of the 

learning outcomes in the 2009 curriculum, the use of dynamic geometry software is 

recommended more than the 2013 and 2018 curricula. Based on the results of the study, it is 

possible to say that the 2009 mathematics curriculum, which is the oldest among the three 

curricula, stands out compared to the other two curricula, in terms of the frequency of 

suggesting the use of teaching materials and technologies as well as the variety of materials and 

technologies. 

Keywords: Secondary school mathematics curriculum, material usage, technology usage. 
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Özet 

Oyun, oyuncuların ölçülebilir bir şekilde sonuçlanan, kurallara bağlı yapay bir mücadeleye 

girdiği bir sistemdir (Salen & Zimmerman 2003) ve oyunların kurallar, hedef ve amaçlar, 

dönütler, mücadele/yarışma içermesi, etkileşim, sunum ve hikaye olmak üzere 6 bileşeni vardır 

(Prensky, 2001). Oyun gerek çocuklar gerekse yetişkinler için bir eğlence aracı olarak 

görülmesine rağmen, özellikle çocuğun ayrılmaz bir parçası olduğunu söylemek mümkündür 

(Çavuş, Kulak, Berk & Öztuna Kaplan, 2011). Oyunun çocuklar için sayısız faydasının 

yanında, öğretim niteliğine sahip olarak tasarlanan oyunların sınıf ortamında öğretmen ve 

öğrencilere önemli katkılar sağladığı da bilinmektedir (Kablan, 2010). Özellikle de öğrencilerin 

en çok zorlandıkları ve korktukları ders olan matematiği oyunla öğretmek, matematiği 

sevdirmede ve öğretmede etkili olabilir. Ancak oyunları bir öğretim ortamına entegre etmek 

sanıldığı kadar kolay değildir. Birçok karmaşık kaynağın düzenlemesini gerektirir (Marklund 

& Alklind Taylor, 2016). Ayrıca oyunların öğretimde etkili olduğu her ne kadar sıklıkla dile 

getirilse de, öğretim ortamlarına entegre edilen oyun örnekleri nispeten azdır (Linehan, Kirman, 

Lawson & Chan, 2011). Bu düşünceden hareketle bu araştırmada ortaokul matematik öğretmeni 

adaylarından matematik öğretmek için oyunlar tasarlamaları istenmiştir. Daha sonra 

tasarladıkları oyunlar oyun türleri, oyunun oynandığı mekan, sınıf seviyesi, hangi öğrenme 

alanına yönelik olduğu, pekiştirme veya öğretim amaçlı olması, sınıfın tümü veya birkaç kişiyle 

oynanması açılarından sınıflandırılmıştır. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden durum 

çalışması deseni kullanılmıştır. Katılımcılar İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programına 

kayıtlı “Oyunla Matematik Öğretimi” dersini almış lisans ikinci sınıfta okuyan 38 öğrenciden 

oluşturmaktadır. Bu öğrencilere bir dönem boyunca Oyunla Matematik Öğretimi dersinde 

oyunların özellikleri, tasarlanma ilkeleri, matematik öğretimine entegrasyonu, oyun türleri ve 

örnekleri vs. hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Daha sonra öğrencilerden gerek bir gerekse 

birkaç kazanımın öğretimine yönelik veya alıştırma amaçlı oyunlar tasarlamaları istenmiştir. 

Katılımcılar oyun türlerinin (geleneksel oyunlar, bilgisayar oyunları, zeka ve strateji oyunları, 

masa oyunları oyunlaştırma), sınıf seviyesinin seçimi (5, 6, 7 veya 8) konusunda özgür 

bırakılmıştır. Ayrıca katılımcılardan tasarladıkları oyunların yanı sıra kuralların ve oynanış 

biçiminin bulunduğu ayrıntılı bir oyun kılavuzu da hazırlamaları istenmiştir. Elde edilen veriler 

betimsel analize tabi tutulmuştur. Katılımcılar tarafından tasarlanan oyunlar oyun türleri, sınıf 

seviyesi, öğrenme alanı, pekiştirme veya öğretim amaçlı olması, sınıfın tümü veya birkaç 

kişiyle oynanması, oynunun oynanacağı mekan açılarından kategorize edilmiştir. Ayrıca oyun 

görselleri ve kurallarından örnekler de sunulmuştur. Araştırmanın sonucuna göre katılımcıların 

tasarımlarında daha çok masa oyunlarını tercih ettikleri görülmüştür. Her sınıf seviyesinde 

oyunlar tasarlamaya çalışan öğretmen adaylarının, daha çok sayılar ve işlemler öğrenme alanına 

yöneldikleri söylenebilir. Bunun yanında oyunları bir konunun öğretimini gerçekleştirmek için 

bir araç olmaktan ziyade, konular öğretildikten sonra pekiştirme amaçlı tasarlamışlardır. 

Katılımcıların tasarladıkları oyunlar arasında sınıf dışında oynanacak oyunların sayısı oldukça 

azken, genelde tüm sınıfın katılımını sağlayacak oyunlar tasarlamaya çalışmışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Matematik öğretimi, oyun, matematik öğretmen adayı. 
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Abstract 

The game enables players to engage in an artificial, legal challenge that results in a measurable way 

(Salen & Zimmerman 2003). The games have 6 components which could be listed as rules, goals and 

objectives, feedback, competition, interaction, presentation and story (Prensky, 2001). Although games 

are seen as entertainment tools for both children and adults, they are an integral part of a child (Çavuş, 

Kulak, Berk & Öztuna Kaplan, 2011). In addition to numerous benefits of games, designed games could 

enhance educational quality and provide significant contributions to teachers and students in the 

classroom (Kablan, 2010). In particular, games can be effective in fostering and teaching maths which 

is perceived as the most difficult lesson by students. However, it is not easy to integrate games into a 

teaching environment. It requires the editing of many complex resources (Marklund & Alklind Taylor, 

2016). Although it is frequently stated that games are effective in teaching, there are few examples of 

games integrated into teaching environments (Linehan, Kirman, Lawson & Chan, 2011). Therefore, this 

study aims to explore the games developed by secondary school pre-service maths teachers. The 

designed games were, then, classified in terms of game types, how they were used, the class level they 

aimed to address, the learning outcome they aimed to foster, and number of people required for playing 

(few people or whole classroom). Research is based on a case study technique which is one of the 

qualitative research techniques. Participants of this research were 38 second grade undergraduate 

students who have taken “Teaching Mathematics by Game” course, enrolled in the Elementary 

Mathematics Teaching Program. Throughout the course, participants were taught about the features of 

games, design principles, the ways of integration of games into mathematics teaching, types and 

examples of games, etc. Then, students were asked to design games that could address achieving one or 

two of the learning outcomes in the syllabus. Participants were free to choose game types (traditional 

games, computer games, intelligence and strategy games, gamification of board games), grade level (5th, 

6th, 7th or 8th ). In addition, the participants were asked to prepare a detailed game guide containing the 

rules and game protocol. Descriptive data analysis has been used to analyse the data. The results of the 

study showed that the participants mostly preferred board games in their designs and their games mostly 

focused on teaching numbers and operations. In addition, games were designed to reinforce the learning 

after the topics had been taught, rather than as a tool for teaching a particular topic. Among the designed 

games, only few games were designed for outdoor activity, but participants tried to design games that 

could enable the participation of the whole class. 

Keywords: Mathematics education, game, mathematics teacher candidate. 
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Özet 

Sınıf yönetiminin temel unsurları arasında öğretim sürecinin yönetimi yer almaktadır. Bilgi 

teknolojisinin yoğun biçimde yaşandığı günümüz eğitim sistemlerinde öğretim süreçlerinin 

etkili ve verimli olarak sürdürülebilmesi için dijital öğretim materyalleri önem arz etmektedir. 

Çünkü bu materyallerin sınıf yönetiminde destekleyici bir niteliğe sahip olduğu araştırma 

sonuçlarıyla ortaya konmaktadır. Başarılı bir sınıf yönetimi için gerekliliği yazarlarca sıkça 

vurgulanan dijital öğretim materyallerinin, yapılandırılmasında ve kullanılmasında başat unsur 

öğretmenlerdir. Bu bağlamda yapılan araştırmanın amacı, dijital öğretim materyali geliştirme 

öz-yeterliklerine ilişkin öğretmenlerin görüşlerini ortaya çıkarmak ve bu görüşleri çeşitli 

değişkenler açısından incelemektir. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmada, üç veri 

toplama aracı kullanılmıştır. Bunlardan ilki, katılımcıların kişisel bilgilerini tespit etmek için 

kullanılan “Kişisel Bilgi Formu”dur. İkincisi, “Yapılandırılmış Görüşme Formu”dur. 

Üçüncüsü ise Korkmaz, Arıkaya ve Altıntaş (2019) tarafından geliştirilmiş olan 3 alt boyut ve 

38 maddeye sahip “Öğretmenlerin Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Öz-Yeterlik 

Ölçeği”dir. Araştırma 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Bolu il merkezindeki farklı okul 

düzeylerinde görev yapan öğretmenlerle yürütülmüştür. Araştırmaya katılan öğretmenler 

(n=222) tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Öğretmenlerden elde edilen verilerin 

analizine başlamadan önce veri setinde kayıp verinin olup olmadığı incelenmiştir. Yapılan 

inceleme neticesinde veri setinde herhangi bir kayıp verinin olmadığı görülmüştür. Daha sonra 

verilerin dağılımının normalliğinin sınanması doğrultusunda çarpıklık-basıklık değerlerine 

bakılmış, anlamlılık değerleri yorumlanmıştır. Katılımcı sayısının çok düşük olduğu 

durumlarda non-parametrik istatistiklerden yararlanılmıştır. Kişisel bilgiler ve yapılandırılmış 

görüşmeler için frekans (f) ve yüzde değerlerine (%) bakılmıştır. Öğretmen görüşlerinin 

belirlenmesinde ölçeklerden alınan puanların aritmetik ortalama ( ) ve standart sapma (SS) 

değerleri incelenmiştir. Görüşlerin cinsiyet değişkenine göre belirlenmesinde t-testi, okul 

düzeyi değişkenine göre belirlenmesinde Kruskal-Wallis H testi, mesleki kıdem değişkenine 

göre belirlenmesinde ise Anova testi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda; öğretmenlerin 

önemli bir kısmının (%67.6) dijital içerik materyali geliştirme konulu herhangi bir eğitime 

katılmadıkları tespit edilmiştir. Bu eğitimlere katılan öğretmenlerin de (%32.4) çok azının 

(%11.6) katıldıkları eğitimleri yeterli gördükleri saptanmıştır. Araştırmaya katılan 

öğretmenlerin sadece yarıya yakını (%45.5) dijital içerik materyallerini öğretim amaçlı olarak 

derslerinde kullandıklarını ifade etmiştir. Geriye kalan öğretmenlerin (%54.5) dijital içerik 

materyallerini kısmen kullandıkları (%25.2) ya da hiç kullanmadıkları (%29.3) görülmüştür. 

Yukarıda ifade edilen bu tespitlerin öğretmenlerin dijital içerik materyali geliştirmelerine 

ilişkin dikkat çekici sonuçlar barındırdığı söylenilebilir. Bununla birlikte öğretmenlerin dijital 

öğretim materyali geliştirme öz-yeterliklerine ilişkin görüşlerinin de “kararsızım” düzeyinde 

olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin alt boyutları incelendiğinde en yüksek aritmetik ortalamanın 

“Tasarım” alt boyutunda, en düşük aritmetik ortalamanın ise “Web 2.0 Geliştirme” alt 

boyutunda  olduğu   görülmüştür.   Ölçeğin   toplam   puanı   kapsamında  yapılan analizlerde; 
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öğretmen görüşlerinde cinsiyet ve okul düzeyi değişkenlerinde anlamlı farklılık ortaya 

çıkarmazken, mesleki kıdem değişkeninde anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Mesleki kıdem 

değişkenindeki bu anlamlı farkın 0-5 yıl ile 11-15 yıl mesleki kıdeme sahip öğretmenler 

arasında olduğu görülmüştür. Araştırmanın bulguları doğrultusunda öğretmenlere, okul 

yöneticilerine, eğitim politikası yapıcılarına ve araştırmacılara yönelik bazı önerilerde 

bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, dijital materyal, materyal geliştirme, öz-yeterlik. 
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Abstract 

The management of the teaching process is among the basic elements of classroom 

management. In today's education systems where information technology is intensely 

experienced, digital teaching materials are important in order to continue the teaching processes 

effectively and efficiently. The research results reveal that these materials have a supportive 

quality in classroom management. The dominant element in the development and use of digital 

teaching materials, which are frequently emphasized by the authors for a successful classroom 

management, are teachers. In this context, the purpose of the study is to reveal teachers' views 

on digital teaching material development self-efficacy and to examine these views in terms of 

various variables. Three data collection tools were used in the research conducted in the 

scanning model. The first of these is the "Personal Information Form" used to determine the 

personal information of the participants. The second is the "Structured Interview Form". The 

third one is the “Developing the Self-Efficacy Scale of Teachers' Digital Teaching Material 

Development” developed by Korkmaz, Arıkaya and Altıntaş (2019) with 3 sub-dimensions and 

38 items. The research was conducted with teachers working at different school levels in Bolu 

city center in 2019-2020 academic year. Teachers participating in the study (n=222) were 

selected by convenience sampling method. Before analyzing the data, it was examined whether 

there was any missing data in the data set and it was seen that there was none of them. To test 

distribution of the data, the skewness-kurtosis values were examined and the significance values 

were interpreted. In some cases where the number of the participants were too low, non- 

parametric tests were used. Frequency (f) and percentage values (%) were checked for personal 

information and structured interviews. Arithmetic mean ( ) and standard deviation (SD) values 

of the scores obtained from the scales were examined in determining the teachers' opinion. The 

t-test was used to determine the opinions according to the gender variable, the Kruskal-Wallis 

H test to determine the school level variable, and the Anova test to determine the professional 

seniority variable. It was determined that a significant portion of the teachers (67.6%) did not 

participate in any training on digital content material development. It was determined that a 

very few (11.6%) of the teachers (32.4%) who attended these trainings considered the trainings 

they attended as sufficient. Only half of the teachers (45.5%) who participated in the study 

stated that they use digital content materials in their lessons for teaching purposes. The 

remaining teachers (54.5%) used digital content materials partially (25.2%) or not at all 
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(29.3%). It can be said that the findings stated above contain remarkable results regarding 

teachers' development of digital content material. In addition to this, it was determined that 

teachers' opinions on digital teaching material development self-efficacy were at the level of 

“undecided”. When the sub-dimensions of the scale were examined, it was seen that the highest 

arithmetic mean was in the "Design" sub-dimension and the lowest arithmetic mean was in the 

"Web 2.0 Development" sub-dimension. In the analyzes made within the scope of the total score 

of the scale; while there was no significant difference in gender and school level variables in 

teachers' opinions, there was a significant difference in professional seniority variable. It was 

observed that this significant difference in the professional seniority variable was between 

teachers with 0-5 years and 11-15 years of professional seniority. In line with the findings of 

the study, some suggestions were made to teachers, school administrators, education policy 

makers and researchers. 

Keywords: Teacher, digital material, material development, self-efficacy. 
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Özet 

Yaşamımızda kontrolümüz dışında bazı durumların olduğunu anlamak ve bununla birlikte 

yaşamak bizler için olduğu kadar, dünyayı keşfeden çocuklar için de zordur. Kontrolümüz 

dışında gerçekleşen ve uyum sağlamak durumunda kaldığımız durumlardan biri de salgın 

hastalıklardır. Günümüzde hızlı bir şekilde yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 

virüsü ve ardından yaşanan pandemi süreci de buna örnektir. Tüm alışkanlıklarımızı yeniden 

şekillendiren ve ‘yeni normal’ olarak adlandırılan bu süreçte hayatımızın her alanında 

değişimler ve yenilikler yaşandı, bu alanlardan biri de eğitim ve öğretim oldu. Yaşamımızın 

vazgeçilmez bir parçası olan eğitim sistemi de Covid-19 oldukça etkilenmiştir. ‘Yeni normal’in 

hayatımızın tüm alanlarına yayılmasıyla, toplumsal dengenin en önemli etmenlerinden biri olan 

eğitim sisteminde de birçok değişim ve yenilik zorunlu hale gelmiştir. Fakat çocuklar için 

alışılmışın oldukça dışında olan ve bazı durumlarda algılamakta zorlandıkları bu yenilikler, her 

çocuğun hayatına eşit derecede etki edemedi. Eğitim-öğretim sürecinde uygulanması en zor 

olan ilkelerden biri olan fırsat eşitliği ilkesi, salgın sürecinde de oldukça sekteye uğramıştır ve 

eğitim sisteminin parçası olan her bir birey bu süreçte fırsat eşitliğinin önemini ve 

uygulanabilirliğini yeniden düşünmek durumunda kalmıştır. Öte yandan çeşitli okullar ve bu 

okulların bulunduğu ülkelerin Eğitim Bakanlıkları Covid-19 salgınına karşı birçok sıkıntıyla 

baş başa kalmış ve çeşitli çözüm yolları üretmek durumunda kalmışlardır. Bu süreçte ülkeler 

de kendi eğitim sistemlerinde çeşitli yöntem ve teknik değişikliklere gitmek zorunda kalmıştır. 

Bu araştırmanın amacı da ülkelerin bu süreç içerisinde eğitim sisteminde değiştirmiş olduğu 
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olguları veya almış olduğu önlemleri ve bu önemlerin eğitimdeki fırsat eşitliğine olan etkisini 

derinlemesine incelemek ve bu konu hakkında yazılmış olan çeşitli kaynaklardan derleme 

çalışması yapmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, eğitim sistemindeki değişiklikler, fırsat eşitliği. 
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Abstract 

It is difficult for us to understand that there are some situations outside of our control and live 

with it, but it is very difficult for children who discovered the world.. One of the situations that 

are beyond our control and in which we have to adapt is epidemics. The Covid-19 virus, which 

spreads rapidly and affects the whole world, and the pandemic process that followed are 

examples of this. In this process, which reshaped all our habits and called the "new normal", 

changes and innovations took place in all areas of our lives, one of these areas was education 

and training. The education system, which is an indispensable part of our lives, was also 

affected by Covid-19. With the spread of the "new normal" to all areas of our lives, many 

changes and innovations have become necessary in the education system, which is one of the 

most important factors of social balance. However, these innovations, which were quite unusual 

for children and in some cases they had difficulty perceiving, did not affect every child's life 

equally. The principle of equality of opportunity, which is one of the most difficult principles 

to implement in the education process, has also been severely interrupted during the epidemic 

process, and each individual who is a part of the education system has had to rethink the 

importance and applicability of equal opportunity in this process. On the other hand, various 

schools and the Ministries of Education of the countries where these schools are located have 

faced many difficulties against the Covid-19 epidemic and had to produce various solutions. In 

this process, countries had to make various methods and technical changes in their education 

systems.The purpose of this research is to examine in depth the facts that countries have 

changed in the education system or the measures they have taken in this process and the effect 

of these measures on equal opportunity in education and to make a compilation study from 

various sources written on this subject. 

Keywords: Covid-19, changes in the education system, equal opportunity. 
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Özet 

İkidillilik farklı disiplinlerde farklı boyutlarıyla ele alınsa da, toplumda basitçe bireyin iki dile 

sahip olması şeklinde algılanır. Ancak, ikidillilik karmaşık bir yapıya sahiptir, bu nedenle her 

iki dilin edinildiği zamana, ortama ve her iki dile hakim olma durumuna göre farklı şekillerde 

sınıflandırılıp tanımlanır. Kapsamlı bir şekilde tanımlamak gerekirse, ikidillilik bireyin içinde 

bulunduğu sosyal ortamda, günlük yaşamında her iki dilde de düşünüp her iki dili de 

anlayabilmesi; duygu, düşünce ve hayallerini her iki dilde de akıcı, rahat bir şekilde ifade 

edebilmesi; bu diller arasında kolayca geçiş yapabilmesidir. İkidillilik, bazen eğitim-öğretim 

sürecinde öğrenciye avantaj sağlarken bazı durumlarda ise özellikle toplumdaki dezavantajlı 

gruplara mensup öğrenciler için sorunlara neden olabilmektedir. İkidilli öğrencilerin eğitim- 

öğretim sürecinde karşılaşabileceği olası sorunları çözebilmek için öncelikle bu sorunların 

bilimsel veriye dayalı olarak tespit ve teşhis edilmesi gerekmektedir. Ülkemizde ikidilli 

öğrencilerin karşılaştığı sorunların tespit edilmesi için kullanılabilecek en kapsamlı veri 

kaynaklarından biri OECD tarafından üç yılda bir tekrarlanan uluslararası bir tarama araştırması 

olan PISA’dır. 2018 yılında uygulanan PISA çalışmasında, 79 katılımcı ülkede öğrenim gören 

15 yaşındaki öğrencilerin okuma becerileri kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Bu bağlamda, bu 

araştırmanın amacı, ülkemizde öğrenim gören tek dilli ve ikidilli öğrencilerin okuma 

becerilerini 2018 PISA verisine dayalı olarak karşılaştırmaktır. Bu çalışmanın katılımcıları 

Türkiye’de PISA 2018 taraması için tabakalı seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen 15 

yaşındaki 6890 öğrencidir. Bu çalışmada, katılımcılara uygulanan kişisel bilgiler anketinden ve 

okuma becerisi testinden elde edilen veri çözümlenmiştir. Bu çalışmanın bağımlı değişkeni olan 

öğrencilerin okuma becerisi, PISA okuma becerisi testinden elde edilen 10 olası değerdir 

(plausible value). Bu çalışmanın bağımsız değişkeni olan öğrencilerin tek dilli veya ikidilli 

olma durumları ise kişisel bilgiler anketinde aile içinde Türkçe’den başka bir dilin yaygın olarak 

konuşulup konuşulmadığına ilişkin soru ile ölçülmüştür. Bu çalışmada tek dilli ve ikidilli 

öğrencilerin okuma becerileri ANCOVA ile karşılaştırılmıştır. ANCOVA, istatistiksel 

karşılaştırma yaparken bazı dışsal değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisini kontrol 

etmeye olanak sağlayan bir analizdir. Bu çalışmada ANCOVA’ya dahil edilen kontrol 

değişkeni (covariate), okul dışı bir değişken olan ekonomik sosyal kültürel statüdür. Başka bir 

ifadeyle, bu çalışma kapsamında yürütülen istatistiksel analiz, tek dilli ve ikidilli öğrencilerin 

okuma becerilerini, öğrencilerin ekonomik sosyal kültürel statüsünün okuma becerileri 

üzerindeki etkisini kontrol ederek karşılaştırmaktadır. ANCOVA bulgularına göre, tek dilli ve 

ikidilli öğrencilerin okuma becerileri arasında öğrencilerin ekonomik sosyal kültürel 

statüsünden kaynaklanmayan tek dilli öğrenciler lehine anlamlı bir fark tespit edilmiştir 

(p<.001). Fakat, bu farkın etki büyüklüğü düşük düzeydedir. Tek dilli ve ikidilli öğrencilerin 

okuma becerileri arasında anlamlı bir farkın gözlemlenmesi ülkemizde ikidilli öğrencilerin, 

eğitim dilini eğitim-öğretim sürecinde verimli bir şekilde kullanmada tek dilli öğrenciler kadar 

başarılı olamadıklarını göstermektedir. Öte yandan, bu fark ikidilli öğrencilerin ekonomik 

sosyal kültürel statüsünde iyileşme olmasa da okulda alınacak öğretimsel önlemlerle 

azaltılabilir. Bu bağlamda, ülkemizdeki ikidilli öğrencilerin eğitim dilindeki okuma becerilerini 

artırmak için alınabilecek önlemlerin bilimsel çalışmalar kapsamında geliştirilmesi önem arz 

etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Pisa 2018, ikidilli öğrenciler, okuma becerisi. 
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Abstract 

Bilingualism is simply perceived by society as having two languages, however it is considered 

with respect to its different dimensions by different scientific disciplines. Actually, bilingualism 

has a complex structure, therefore it is classified and defined diversely with respect to age and 

environment of language acquisition and language proficiency. As a comprehensive definition, 

bilingualism is the ability to comprehend and think in both languages, to express the feelings 

easily and fluently in these languages, and to switch easily between these languages. 

Sometimes, bilingualism may be an advantage in learning, however in some situations, it may 

cause some problems, especially for the students from disadvantaged groups in the society. To 

solve the problems of bilingual students in teaching-learning process, first they should be 

detected and diagnosed based on scientific data. In our country, one of the most extensive data 

source to identify the problems of bilingual students in teaching-learning process is PISA, 

which is a triannual international survey implemented by OECD. In PISA 2018, reading literacy 

of 15-year-old students from 79 participant countries was investigated extensively. In this 

context, the purpose of this study is to compare reading literacy of monolingual and bilingual 

student in Turkey based on PISA 2018 data. The participants of this study are 6890 15-year-old 

students who are selected for PISA 2018 Turkey sample through stratified random sampling. 

In this study, data from PISA personal information questionnaire and PISA reading literacy test 

were analyzed. Dependent variable of this study is students’ reading literacy (10 plausible 

values) that is measured by PISA reading literacy test. Independent variable of this study is the 

situation of being monolingual or bilingual that is measured by the question asking the situation 

of commonly speaking a language other than Turkish at home. In this study, reading literacies 

of monolingual and bilingual students were compared by means of ANCOVA. ANCOVA is a 

statistical analysis providing the opportunity to control the effect of some extraneous variables 

(covariate) on dependent variable. The covariate, in this study, is students’ economic, social 

and cultural status. In other words, the statistical analysis performed in this study compares 

reading literacies of monolingual and bilingual students while controlling their economic, social 

and cultural status. According to the findings of ANCOVA, a meaningful difference between 

reading literacies of monolingual and bilingual students favoring monolingual students, which 

is not caused by their economic, social and cultural status is detected (p<.001). However, effect 

size of this difference is quite small. Existence of such a difference between monolingual and 

bilingual students points out that bilingual students are not as successful as their monolingual 

peers in using formal language of education effectively in Turkey. On the other hand, this 

difference may be decreased by school activities even if there will not be any improvements in 

their economic, social and cultural status. In this context, it is important to develop 

precautionary measures to enhance reading literacy of bilingual students in the scope of 

scientific research in Turkey. 

Keywords: Pisa 2018, bilingual students, reading literacy. 
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Özet 

Erken çocukluk dönemi, dil gelişimi açısından önemli gelişmelerin ve değişimlerin yaşandığı 

kritik bir süreçtir. Çocukların dil ve konuşma becerisi kazanmasında bireysel ve çevresel 

faktörler etkili olmaktadır. Medya, çevresel unsurlardan biri olmakla birlikte çocuğun dil 

gelişiminin şekillenmesine etkili olmaktadır. Medya ve teknolojinin gelişmesiyle geleneksel 

medya yapıları, sosyal medya olarak adlandırılan yeni medya yapılarına evirilmiştir. Youtube, 

çocukların en fazla tanıdıkları sosyal medya platformudur. Model alarak öğrenmenin yoğun 

olduğu okul öncesi eğitim dönemde; çocukların etkileşim içerisinde oldukları Youtuberlar, 

tarafından kullanılan kelime ve kelime kombinasyonları, çocukların dil gelişimleri için örnek 

teşkil etmektedir. Bu sebeple, çalışma Youtuberların beş yaş grubundaki çocukların dil 

gelişimleri ve konuşma alışkanlıkları üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Araştırma, nitel araştırma yöntemi üzerine kurgulanmıştır. Youtuberların beş yaş çocuklarının 

dil gelişimleri ve konuşma alışkanlıkları üzerine etkisinin derinlemesine incelenmesi amacıyla 

araştırma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseninde gerçekleştirilmiştir. Amaçlı 

örnekleme yönteminin ve maksimum örnekleme tekniğinin kullanıldığı araştırmada, Kilis ili, 

merkez ilçesinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ana sınıfı ve bağımsız ana 

okulları sosyo ekonomik düzeylerine göre sınıflandırılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören; düşük, orta ve üst düzey ekonomik gruba 

mensup toplam 60 çocuk araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırma verileri 

araştırmacı tarafından toplanmış, veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış görüşme formu, 

drama etkinlik planı ve Youtube güncesi kullanılmıştır. Drama etkinlik planı, yarı 

yapılandırılmış görüşme formu ve Youtube güncesinden elde edilen verilerin; cinsiyet, sosyo 

ekonomik durum ve sosyal medya kullanım süresine göre farklılaşıp farklılaşmadığı 

incelenmiştir. Araştırma verilerinin analizinde içerik analizi ve betimsel analiz yöntemi tercih 

edilmiştir. Araştırma sonucunda, Youtuberların çocukların dil gelişimleri ve konuşma 

alışkanlıkları üzerinde farklı etkileri olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk, dil gelişimi, konuşma, youtube, youtuber. 
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Abstract 

Early childhood is a critical period of important developments and changes in language 

development. Individual and environmental factors are effective in children's language and 

speaking skills. Media is one of the environmental factors, it influences the child's language 

development. With the development of media and technology, traditional media structures have 

evolved into new media structures called social media. Youtube is the social media platform 

children know the most. In the pre-school education period where learning by modeling is 

intense; The word and word combinations used by the Youtubers with whom children interact 

are exemplary for children's language development. For this reason, the study was conducted 

to examine the effects of Youtubers on the language development and speaking habits of 

children in the age group of five. The research is based on qualitative research method. In order 

to examine the effects of youtubers on the language development and speaking habits of five- 

year-old children in depth, the research was carried out in a case study design, one of the 

qualitative research designs. In the study where purposeful sampling method and maximum 

sampling technique were used, official preschool class and independent preschool affiliated to 

the Ministry of National Education located in the central district of Kilis province were 

classified according to their socio-economic levels. In study in pre-school education institutions 

affiliated with the Ministry of National Education; A total of 60 children belonging to the low, 

middle and high economic groups constituted the study group of the study. The research data 

were collected by the researcher and semi-structured interview form, drama activity plan and 

Youtube diary were used as data collection tools. The data obtained from the drama activity 

plan, semi-structured interview form and Youtube diary; It was examined whether it 

differentiates according to gender, socio-economic status and duration of social media use. 

Content analysis and descriptive analysis methods were preferred in the analysis of the research 

data. As a result of the research, it has been observed that Youtubers have different effects on 

children's language development and speaking habits. 

Keywords: Early childhood, language development, speech, youtube, youtuber. 
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Özet 

Sağlık, bireylerin erken çocukluk döneminden itibaren tüm yaşamlarını etkileyen ve temel 

ihtiyaçları arasında yer alan önemli bir kavramdır. Sağlık, günümüzde bütüncül bir yaklaşımla 

“bireyin tam olarak iyilik hali içerisinde bulunması” olarak tanımlanmaktadır. Okul öncesi 

dönemde çocukların sağlığa ilişkin bilgilerinin olması, sağlıklı olmak için uygun davranışları 

edinmelerini, bu davranışları yaşamlarında uygulamalarını, çocukların sağlıklı gelişim 

göstermelerini ve kendilerine yeten bireyler olmalarını sağlamaktadır. Tüm bunların 

sağlanması için öncelikle çocukların sağlığa ilişkin algılarının belirlenmesinin önemli olduğu 

düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışmada okul öncesi dönemdeki çocukların sağlığa ilişkin 

algılarının ve sağlık davranışlarının çocukların ve okul öncesi öğretmenlerinin bakış açısıyla 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada nitel ve nicel yaklaşımların bir arada 

kullanıldığı eş zamanlı karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 

Afyonkarahisar ili Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi bağımsız anaokullarında eğitim 

gören 60-72 aylık 122 çocuk oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Bilir Seyhan (2013) 

tarafından geliştirilmiş “Sağlık Avcısı Çocuklar, Sağlığın Peşinde” görüşme formu ve Aydos 

(2013) tarafından geliştirilmiş “Sağlık Eğitimi Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler, “Sağlık Avcısı 

Çocuklar, Sağlığın Peşinde” görüşme formu 122 çocuğa araştırmacılar yüz yüze görüşme ile 

“Sağlık Eğitimi Ölçeği” ise 122 çocuğun öğretmenlerine dağıtılmış ve her bir çocuk için 

doldurmaları yolu ile toplamıştır. Görüşme formundan elde edilen veriler içerik analizi ile 

değerlendirilmiştir. Ölçekten elde edilen puanlar ortalama, standart sapma, en büyük ve en 

küçük olarak sunulmuştur. Kolmogorow Simirnov testine göre normal dağılım göstermeyen 

veriler Mann Whitney U testi ile karşılaştırılmıştır. Görüşmelerde elde edilen sonuçlar 

incelendiğinde, çocukların sağlıklı olmayı ve sağlığı bozan durumlar beslenme, hasta olmama 

ve sağlıklı olma, spor yapma, sağlığı bozan etmenler (sigara, mikrop, spor yapmama gibi) 

olarak algıladıkları görülmektedir. Ölçekten alınan puanlar incelendiğinde, çocukların ölçeğin 

tamamından ve alt boyutlarından yüksek puan aldıkları görülmektedir. Cinsiyete göre sağlık 

eğitim ölçeğinden alınan puanlar karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

olmadığı görülmüştür. Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, çocukların okul öncesi 

dönemden itibaren sağlığa karşı algılarının olumlu olması ve sağlıklı davranış göstermelerinin 

kalıcı hale gelmesi için çocuklara aile katılımlı veya aile eğitimi ile birlikte sağlık eğitimi 

verilmesi ve 2013 Okulöncesi Eğitim Programı’nda yer alan kazanım ve göstergelerde sağlığa 

ilişkin kavramlara yer verilmesi önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık algısı, sağlıklı davranış, okul öncesi öğretmen, okul öncesi dönem. 
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Abstract 

Health is an important concept that affects all lives of individuals starting from early childhood 

and is among their basic needs. Today, health is defined as “the individual being in full well- 

being” with a holistic approach. Preschool children's knowledge of health enables them to 

acquire appropriate behaviors to be healthy, to apply these behaviors in their lives, to develop 

healthy children and to become self-sufficient individuals. In order to achieve all of these, it is 

thought that it is important to determine children's perceptions of health first. In this direction, 

the study aimed to evaluate the perceptions and health behaviors of preschool children from the 

perspective of children and preschool teachers. In this study, a simultaneous mixed method, in 

which qualitative and quantitative approaches are used together, was used. The study group of 

the research consists of 122 children aged 60-72 months, who are educated in official 

independent kindergartens affiliated with the National Education Directorate of 

Afyonkarahisar. As a data collection tool, "Health Hunter Children, In Pursuit of Health" 

interview form developed by Bilir Seyhan (2013) and "Health Education Scale" developed by 

Aydos (2013) were used. The data were distributed to 122 children through face-to-face 

interviews with the researchers and the "Health Education Scale" by the teachers of 122 children 

and they were collected by filling out the interview form "Children of Health Hunter, In Pursuit 

of Health" for each child. The data obtained from the interview form were evaluated by content 

analysis. The scores obtained from the scale are presented as mean, standard deviation, 

maximum and smallest. Data that did not show normal distribution according to Kolmogorow 

Simirnov test were compared with Mann Whitney U test. When the results obtained from the 

interviews are examined, it is seen that children perceive health and conditions that impair 

health as nutrition, not being sick and being healthy, doing sports, and factors that affect health 

(such as smoking, microbes, not doing sports). When the scores obtained from the scale are 

examined, it is seen that the children get high scores from the whole scale and its sub- 

dimensions. When the scores obtained from the health education scale by gender were 

compared, it was seen that there was no statistically significant difference. In line with the 

results obtained from the study, in order for children to have positive perceptions of health from 

the preschool period and to make healthy behaviors permanent, providing health education to 

children with family participation or with family education and the concepts of health in the 

objectives and indicators in the 2013 Preschool Education Program It may be suggested to take 

place. 

Keywords: Perception of health, healthy behavior, preschool period, preschool teacher. 
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Özet 

Mutluluk, üzüntü, şaşkınlık, kızgınlık ve nefret bebeklik döneminde yavaş yavaş gelişmeye 

başlayan ve çocuklar tarafından tanınabilen ilk duygulardır. Duyguların anlaşılması ve 

tanımlanabilmesinde bilişsel süreçlerin harekete geçirilmesi çok önemlidir. Çocukların yüz 

ifadelerini tanıma becerilerinin gelişiminin desteklenmesi için, anne baba ve yakın çevreleri ile 

sağlıklı ve etkili iletişim kurmaları gerekmektedir. Çünkü çocuklar kendi duygularını ve 

öncelikle anne babalarının ve çevrelerindeki diğer insanların duygularını anladıklarında bu 

duyguları rahatlıkla yorumlayabilirler. Özellikle okul öncesi dönemde çocukların yüz 

ifadelerini sosyal iletişimde kullanabilmeleri için anne babalarının yanı sıra okul öncesi 

öğretmenlerine de büyük görevler düşmektedir. Bu noktadan hareketle araştırma, okul öncesi 

dönem çocuklarının duygusal yüz ifadeleri ile kendilerini, anne-babalarını ve öğretmenlerini 

algılama düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada genel tarama modeli 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubuna Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

bağlı anasınıfları arasından tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen okullara devam eden toplam 

160 çocuk dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 

''Genel Bilgi Formu'' ve mutlu, üzgün, kızgın, şaşırmış ve korkmuş yüz ifadelerinin yer aldığı 

"Duygusal Yüz İfadeleri Formu" kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, frekans ve 

yüzde gibi betimsel istatistikler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çocukların; %63,7'sinin 

kendisini mutlu, %12,5'inin kendisini şaşkın, %15'inin kendisini kızgın, %8,8'inin ise kendisini 

üzgün olarak algıladıkları; %53,8'inin kendilerini algıladıkları duygusal ifadeye benzer bir 

şekilde çizdikleri, %46,2'sinin ise algıladıkları duygusal ifadenin dışında farklı bir duygusal 

ifade ile kendilerini çizdikleri belirlenmiştir. Ayrıca çocukların %69,4'ünün annelerini, 

%40'ının babalarını, %64,5'inin ise öğretmenlerini mutlu olarak algıladıkları, bunu kızgın, 

şaşkın ve üzgün duygu ifadeleri izlediği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, duygusal yüz ifadeleri, yüz ifadelerini tanıma. 
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Abstract 

Happiness, sadness, surprise, anger, and hatred are the first emotions that develop gradually in 

infancy and can be recognized by children. It is very important to activate cognitive processes 

in understanding and defining emotions. In order to support the development of children's facial 

expression recognition skills, they need to establish healthy and effective communication with 

their parents and their immediate environment. Because when children understand their own 

emotions and primarily the feelings of their parents and other people around them, they can 

easily interpret these feelings. Especially in the preschool period, pre-school teachers have a 

great responsibility besides their parents so that children can use their facial expressions in 

social communication. From this point of view, the study was conducted to examine preschool 

children's emotional facial expressions and perception levels of themselves, their parents and 

teachers. General scanning model was used in the research. A total of 160 children attending 

schools selected by random sampling method among kindergartens affiliated to Afyonkarahisar 

Provincial Directorate of National Education were included in the study group of the study. The 

"General Information Form" developed by the researchers and the "Emotional Facial 

Expressions Form" containing happy, sad, angry, surprised and scared facial expressions were 

used as data collection tools. Descriptive statistics such as frequency and percentage were used 

in the analysis of the data obtained. As a result of the research, children; 63.7% perceived 

himself as happy, 12.5% as confused, 15% as angry, and 8.8% perceived himself as sad; It was 

determined that 53.8% drew themselves similar to the emotional expression they perceived, and 

46.2% drew themselves with a different emotional expression than the perceived emotional 

expression. In addition, 69.4% of the children perceived their mothers, 40% their fathers, and 

64.5% their teachers as happy, followed by angry, confused and sad emotions. 

Keywords: Preschool period, emotional facial expressions, facial expressions recognition. 
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Özet 

Yapılan bu çalışma okul müdürleri ve yönetim süreçlerine dikkat çekmektedir. Çalışmanın 

amacı okul yöneticilerinin yönetim süreçleri kapsamında izledikleri yolun ortaya konulması, 
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karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin belirlenmesidir. Çalışmanın yöntemi niteldir. 

Fenomenolojik vaka çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 6 ilkokul, 6 ortaokul, 6 

ortaöğretim kurum müdürü katılmıştır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay 

ulaşılabilir durum örneklemesi ile Manisa Demirci ilçesinden seçilmiştir. Çalışma verileri 2019 

– 2020 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminde toplanmıştır. Verilerin toplanması odak grup 

görüşmesi ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Yapılan 

analiz sonrası 7 tema, alt temaları ve kodlamaları açıklanmıştır. Okul yönetiminde karar verme; 

planlama; örgütleme; iletişim; koordinasyon; etkileme; ve değerlendirme başlıkları sorunlar ve 

çözüm önerileri ile sunulmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçlardan bazıları şu şekilde 

sıralanabilir: Okul müdürleri genel olarak yönetimde karar verme sürecinde okul paydaşları ile 

istişare yoluna giderek ortak karar aldıklarını belirtmişlerdir. Müdürler, yapılan planlamalarda 

okul paydaşlarının önerilerini almaktadır. Yapılan planlamalarda öncelikle var olan durum 

analizi yapılarak sonrasında geleceğe yönelik ihtiyaç analizi oluşturulmaktadır. Okul müdürleri 

en uygun örgütsel yapının düzenlenmesi ve kadrolamanın oluşturulmasında görev dağılımı ve 

ekip çalışmasına önem vermektedir. Müdürler, iletişimde sağlıklı bilgi akışının önemine 

inanmaktadır. Bu anlamda müdürler özellikle etkili iletişimin sağlanmasının gerekliliği 

üzerinde durmuştur. Koordinasyonda önemle vurgulanan amaçlara ulaşmada iş birliği 

sağlanabilmesidir. Etkileme sürecinde okul müdürünün yapacağı liderlik ön plana çıkmaktadır. 

Okul müdürleri değerlendirmelerini paydaşlarla birlikte belirledikleri değerlendirme kriterleri 

ile birlikte rapor takibi yaparak sağlamaktadır. Yapılan bu çalışmanın okul müdürlerinin 

yönetsel süreçler ile ilgili algılamalarının anlaşılmasına ve bu durumun hangi yeni sorular ile 

irdelenmesi gerektiğinin belirlenmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Buna göre okul 

müdürleri ve yönetsel süreçler konularında yapılacak daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç 

bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Okul müdürleri, okul yönetimi, yönetim süreçleri, fenomenolojik vaka 

çalışması, odak grup görüşmesi. 

 
Dipnot: Bu çalışma Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir, 

Proje Numarası: 2019-167. 

 

A GROUP OF SCHOOL PRINCIPALS’ VIEWS ON SCHOOL 

ADMINISTRATIVE PROCESSES (DEMIRCI DISTRICT EXAMPLE) 

 
Sezen, TOFUR1

 

1 Manisa Celal Bayar University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences, E-mail: 

sezentofur@gmail.com 

Remzi, YILDIRIM2
 

2 Manisa Celal Bayar University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences, E-mail: 

yildirimremzi@hotmail.com 

 
Abstract 

This study draws attention to school principals and school administrative processes. The aim of 

the study is to reveal the path followed by school principals within the scope of administrative 

processes, to determine the problems encountered and solutions. The method of study is 

qualitative. Phenomenological case study has been carried out. 6 primary school, 6 secondary 

school and 6 secondary school principals participated in the study. The study group was selected 

from Manisa Demirci district with easily accessible situation sampling among the purposeful 

sampling methods. Study data were collected in the spring semester of the 2019-2020 Academic 

Year. The data were collected through focus group interviews. Content analysis was used in the 
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analysis of the data. After the analysis, 7 themes, sub-themes and coding were explained. The 

following headings in school administration are presented with problems and solution 

suggestions: decision making; planning; organizing; communicating; coordinating; 

influencing; and evaluating. Some of the results obtained from the study can be listed as 

follows: School principals stated that they made common decisions by consulting with school 

stakeholders in the decision-making process in management. Principals take the suggestions of 

school stakeholders in the planning made. In the planning, after the situation analysis is done, 

the future needs analysis is created. School principals attach importance to task distribution and 

teamwork in the arrangement of the most appropriate organizational structure and staffing. 

Principals believe in the importance of healthy information flow in communication. In this 

sense, principals particularly emphasized the necessity of effective communication. It is the 

ability to cooperate in achieving the goals emphasized in coordination. In the influencing 

process, the leadership of the school principal comes to the fore. School principals provide their 

evaluations by following the reports together with the evaluation criteria they have determined 

with the stakeholders. It is thought that this study will help to understand the perceptions of 

school principals about administrative processes and to determine with which new questions 

this situation should be examined. Accordingly, there is a need for more comprehensive studies 

on school principals and administrative processes. 

Keywords: School principals, school administration, administrative processes, 

phenomenological case study, focus group interview. 
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BAĞLAMINDA BİR SORGULAMA 
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Özet 

Bir kişiye günümüz öğrenme ortamlarının özelliklerini sorduğumuzda, bu kişinin bu soruya son 

günlerde hayatlarımızda ve tüm dünyada meydana gelen değişimleri göz önünde 

bulundurmadan yanıt vermesi kaçınılmaz olacaktır. Bu bağlamda, günümüz öğrenme 

ortamlarının özelliklerinin çevremizdeki değişimler sonucunda şekilleniyor olduğunu ve bu 

değişimlerden etkilendiğini kabul etmek mantıklı olacaktır. Bu günlerde belki de Covid-19 ile 

ilgili ilk haberleri duymaya başladığımız andan itibaren “sürdürülebilirlik” kelimesinin 

anlamını gittikçe daha da fazla bir şekilde sorguladığımız bir noktaya gelmiş bulunmaktayız. 

Covid-19 Salgını öncesinde de ülkemizde sürdürülebilirlik konusuyla ilgili bir takım sorunlar 

mevcuttu; fakat, bu sorunlar günümüzde daha da açık ve gerçekçi bir hal almış bulunuyor. Öyle 

ki, çok hızlı bir şekilde gerçekleşen ve sürdürülebilir bir dünya ve yaşamın varlığı konusunda 

bizi daha da kuşkulandıran tüm bu değişimler günümüz öğrenme ortamlarının sabit, belirli 

sınırlar dahilinde ya da kavramsallaştırması kolay özelliklere sahip olmadığını düşünmemize 

neden olabilir. Bu sebeple, bir yorum ya da değerlendirme yapma amacı üzerine kurgulanmış 

olan mevcut bu çalışma için öğrenme ortamı kavramının yerine daha açık, dinamik ve değişim 

vurgusunu daha çok içerdiği düşünülen “eğitsel ekosistem kavramını” kullanmak daha manidar 

olacaktır. Eğitsel ekosistem kavramındaki değilim olgusundan hareketle, bu sunumda eğitsel 

ekosistemi oluşturan her türlü canlı ve cansız organizmaların, yani öğrencilerin, öğretmenlerin, 
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ebeveynlerin, global ekonominin, iş gücü eğilimlerinin, öğretim programları ya da derslerin 

değişen profil ve özelliklerinden bahsedilecektir. Değişen çalışan profili ve bilginin kaynağına 

yönelik farklı bakış açıları da bu sunumun bir diğer esas odak noktasını oluşturacaktır. 

Çalışanların profili ve bilginin kaynağına yönelik bu değişim eğitim ve öğretim boyutlarında 

da paralel olarak bir takım değişimleri gerekli kılacaktır. Bu değişimlere yönelik tartışmaları 

takiben, mevcut sunum öğrencilerimizi tamamıyla bilinmez ve sürekli değişime tabi olan bir 

geleceğe hazırlamak adına nelerin gerekli olduğu konusundaki tavsiyelerle son bulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenme ortamı, eğitsel ekosistem, sürdürülebilirlik. 
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Abstract 

When one is asked about the characteristics of today’s learning environments, it will be 

inevitable for this person today to answer it without considering the changes taking place in our 

lives or in all around the world recently. In this context, one can assume that the characteristics 

of today’s learning environments appear to be shaped and influenced by the conditions and 

changes around us. Today, we are at a point that we question the word of “sustainability 

“perhaps more and more as of we have heard the first news about Covid-19. Prior to the Covid- 

19 Pandemic, there were still some problems about the sustainability issues in our country; 

however, such problems have become more prominent and real these days. Thus, all these 

changes taking place very quickly and making us more suspicious about the existence of 

sustainable world and life may drive us to think that there are not fixed and clearly-limited or 

easy to conceptualize characteristics of today’s learning environments. Thus, for the purposes 

of this commentary work here, I would say that it would be more meaningful to use the term 

“educational ecosystems” instead of the term “learning environments” because of more 

obvious, dynamic and changing nature connoted by the first term. Guided by the “change” 

emphasis in the educational ecosystems, this presentation will discuss the changing profiles of 

all of the alive and non-alive organisms within the ecosystem, that is, learners, teachers, parents, 

global economy, workforce trends, curricula and courses and so on. A particular focus of 

discussion will be on the changing nature of the employee and changing source of knowledge. 

This change in the nature of the employee and sources of the knowledge will require parallel 

changes in the nature of education and training. Following such discussions, this presentation 

will end with the recommendations concerning what is needed to prepare students for the future 

which is totally unknown and constantly changing. 

Keywords: Learning environment; educational ecosystem, sustainability. 
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Özet 

Türkçede kiplik üzerine yapılan çalışmaların çoğunda tanıtsallık genellikle{-mIş} ve {-DI} 

biçimbirimleri arasındaki karşılaştırma olarak ele alınmaktadır. Dilbilimdeki gelişmeler 

tanıtsallığın yalnızca biçimbirimlerle değil, belirteçler, sıfatlar ya da tonlama yoluyla da 

işaretlenebileceğini göstermektedir. Bu noktadan hareketle bu araştırma, Türkçedeki tanıtsallık 

kavramını betimlemek ve tanıtsallık bildiren sıfatların ve belirteçlerin belirlenmesi amacıyla 

yapılmıştır. Ayrıca araştırmadaki odak bu sıfat ve belirteçlerin kullanımsal ve anlamsal 

farklılıklarının ortaya konmasıdır. Araştırmada incelenen sözcüklerin anlamını ve kullanımını 

bağlam içinde örneklendirmek amacıyla Doküman Analizi yöntemi kullanılmıştır. Bunun için 

her bir sıfat ve belirteç için beş farklı gazete haberlerinde geçen tümcelerle örneklem 

oluşturulmuş ve 12 belirteç ve 8 sıfat incelenmiştir. İncelenen sıfatlar ve belirteçler Chafe’nin 

(1986) bilgiyi bilme yollarına göre gruplandırılmış ve Lyons’un (1977) öznel-nesnel kiplik 

ayrımına göre hangi grupta olduğunu ortaya çıkarılmıştır. Araştırma sonunda, bilmeye dayalı 

yükümlenmeli yargılarda kullanılan belirteçlerin mutlaka, elbette, tabii (ki), asla, 

kuşkusuz/şüphesiz ve olumsuz tümcelerde kullanılan kesinlikle olduğu; bilmeye dayalı 

yükümlenmemeli yargılarda kullanılan belirtecin yalnızca belki olduğu; bilmeye dayalı ancak 

ne tam olarak yükümlenmeli ne de yükümlenmemeli yargılarda kullanılan iki belirtecin 

herhalde ve muhtemelen olduğu; inanmaya dayalı yükümlenmeli yargılarda kullanılan 

belirteçlerin kesinlikle, gerçekten, resmen olduğu; inanmaya dayalı yükümlenmemeli 

yargılarda kullanılan tek belirtecin galiba olduğu; bilmeye dayalı yükümlenmeli yargılarda 

kullanılan sıfatların kesin, olanaksız/ imkânsız ve olumsuz tümcelerde kullanılan mümkün 

olduğu; bilmeye dayalı yükümlenmemeli yargılarda kullanılan sıfatın muhtemel/olası olduğu; 

bilmeye dayalı ancak ne tam olarak yükümlenmeli ne de yükümlenmemeli yargılarda kullanılan 

tek sıfatın olumlu tümcede kullanılan mümkün olduğu; inanmaya dayalı yükümlenmeli 

yargılarda kullanılan tek sıfatın emin olduğu; inanmaya dayalı yükümlenmemeli yargılarda 

kullanılan sıfatın ise olmadığı belirlenmiştir. 

Bu çalışmanın bulgularının alan yazına katkısı tanıtsallık ve bilgisellik arasındaki terimsel farkı 

ortaya koymasıdır. Bu yönüyle alanda yapılacak çalışmalara öncülük edeceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Belirteç, kiplik, sıfat, tanıtsallık. 
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Abstract 

Majority of the studies on evidentiality in Turkish are usually about the comparison of {-mIş} 

and {-DI} morphemes. Recent findings show that evidentiality is not only expressed by 

morphemes but also by adverbs, adjectives, or intonation. Emerging from this point, this study 

is conducted to define the concept of evidentiality in Turkish and specify the adjectives and 

adverbs expressing evidentiality. Also, the focus in this study is to present the pragmatic and 

semantic differences of these adjectives and adverbs. To exemplify the meanings and usages of 

the lexis in context, Document Analysis method has been used. To do so, a sample has been 

generated by gathering sentences for each adverb and adjective from five different newspapers 

and 12 adverbs and 8 adjectives are analyzed. The adjectives and adverbs are grouped 

according to Chafe’s (1986) modes of knowing and it is showed in which group these words 

take place in Lyons’ (1977) objective-subjective modality distinction. At the end of the study, 

it is identified that the adverbs used in assertive epistemic judgements are “mutlaka, elbette, 

tabii (ki), asla, kuşkusuz/şüphesiz” and in negative sentences “kesinlikle”; the only adverb used 

in non-assertive epistemic judgements is “belki”; the two adverbs used in neither exactly 

assertive nor non-assertive epistemic judgements are “herhalde, muhtemelen”; the adverbs used 

in assertive belief judgements are “kesinlikle, gerçekten, resmen”; the only adverb used in non- 

assertive belief judgements is “galiba”; the adjectives used in assertive epistemic judgements 

are “kesin, olanaksız/ imkânsız” and in negative sentences “mümkün”; the adjectives used in 

non-assertive epistemic judgements are “muhtemel/olası”; the only adjective used in neither 

exactly assertive nor non-assertive epistemic judgements is “mümkün” in affirmative 

sentences; the only adjective used in assertive belief judgements is “emin”; and no adjective 

used in non-assertive belief judgements has been found. 

These findings cast light upon the understanding of the topic comprehensively in literature by 

exhibiting the differences between evidentiality and epistemology. It is assumed this research 

will pioneer the future studies in the field. 

Keywords: Adverbs, modality, adjective, evidentiality. 
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Özet 

Standart belirleme, performansı çeşitli düzeylere ayırmak için kullanılan kesme puanının 

belirlenmesi sürecidir. Süreç sonucunda ulaşılan kesme noktası, bireyleri iki (örneğin, 

yeterli/yetersiz) ya da daha fazla (yetersiz, temel düzeyde, orta düzeyde ve ileri düzeyde gibi) 

performans düzeyine yerleştirmeye yönelik kararlara esas oluşturur. Dolayısıyla bireyler 

hakkında doğru kararlar alınabilmesi, kesme noktasının doğru biçimde belirlenmesine bağlıdır. 

Bu da standart belirlemeye yönelik çalışmaları ölçme ve değerlendirme alanyazını açısından 

oldukça önemli kılmaktadır. Ancak Türkçe alanyazın gözden geçirildiğinde standart 

belirlemeyle ilgili görece az sayıda çalışma bulunduğu dikkat çekmektedir. Bu anlamda standart 

belirlemeyle ilgili yapılacak yeni çalışmaların alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Elbette böyle bir katkıdan söz edilebilmesi için yürütülecek araştırmalarda alanyazındaki 

mevcut çalışmaların tam anlamıyla cevaplayamadığı noktalara odaklanılmalıdır. Buna bağlı 

olarak, standart belirlemeyle ilgili alanyazında yer alan çalışmalardaki durumun resmedilmesi 

araştırmacılar tarafından bir ihtiyaç olarak görülmüştür. Bu noktadan hareketle bu araştırmada 

Türkçe alanyazındaki standart belirleme çalışmalarının (tezler ve makaleler) incelenmesi, 

araştırmalarda daha çok hangi problemlere odaklanıldığının belirlenmesi ve yöntemsel açıdan 

ne tür süreçlerin takip edildiğinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Araştırma betimsel türde 

bir çalışma özelliği taşımaktadır. Araştırmanın verileri doküman incelemesi yoluyla elde 

edilecektir. Türkçe literatürde yapılan inceleme sonucunda standart belirleme konusu hakkında 

beş doktora tezi, 16 yüksek lisans tezi ve yedi araştırma makalesi olmak üzere toplamda 28 

çalışmaya ulaşılmıştır (01.11.2020 tarihinde yapılan taramaya ilişkin verilerdir). Araştırma 

kapsamında, bahsi geçen tezler ve araştırma makaleleri araştırmacılar tarafından belirlenen 

ölçütleri içeren form aracılığıyla incelemeye tabi tutulmuştur. Şu aşamada çalışmaların 

incelenmesi süreci devam etmektedir. Çalışmaların tümü incelendikten sonra elde edilen 

bulgular doğrultusunda standart belirlemeye yönelik ileri araştırma önerileri sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Standart belirleme, içerik analizi. 
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Abstract 

Standard setting is the process of determining the cut scores used to determine various levels 

of performances. The determined cut scores are used when making a decision to place 

individuals at two (for example, satisfactory / unsatisfactory) or more performance levels (such 

as inadequate, basic, intermediate, and advanced). Therefore, making correct decisions about 

individuals depends on determining the cut point correctly. This makes standard setting studies 

very important in terms of measurement and evaluation literature. However, when the Turkish 

literature is reviewed, it is noteworthy that there are relatively few studies on standard setting. 

In this sense, it is thought that new studies to be made about standard setting will contribute to 

the literature. In order to talk about such a contribution, the researches to be conducted should 

focus on the points that existing studies in the literature cannot fully answer. Accordingly, the 

brief picture of the situation in the studies in the literature on standard setting was seen as a 

need by the researchers. From this point of view, this study aims to examine the standard setting 

studies (both theses and articles) in the Turkish literature, to determine which problems were 

mostly focused on in research, and to reveal what kind of methodological processes were 

followed. This is a descriptive study. The research data will be obtained through document 

analysis. As a result of the reviewing of the Turkish literature, a total of 28 studies, including 

five doctoral dissertations, 16 master's theses, and seven research articles, were obtained on the 

subject of standard setting (Documents were accessed on November 1st, 2020). Within the 

scope of the study, the aforementioned theses and articles were examined through a form 

containing the criteria determined by the researchers. Within the scope of the research, the 

mentioned theses and research articles were subjected to examination through the form 

developed by the researchers. At this stage, the process of examining the studies continues. 

After all of the studies are examined, further research proposals will be presented to standard 

setting in line with the findings. 

Keywords: Standard setting, content analysis. 
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Özet 

Bu çalışmada uluslararası katılımlı sınavlarda yüksek başarıya sahip ülkeler ve çeşitli eğitim 

sistemleri üzerinde yürütülen araştırmalardan elde edilen sonuçlara dayalı olarak, ülkelerin 

kültürel farklılıklarının dışında, farklı eğitim sistemleri için uygulanabilir müdahale stratejileri 

incelenmiştir. Birçok ülke reform çalışması yapmadan önce PISA ve TIMSS gibi uluslararası 

sınavlara katılmak suretiyle düzeyini ölçer ve buna dayalı olarak reform çalışmaları yürütür. 

Başarıya ulaşan reform çalışmaları üzerinde yapılan araştırmalardan iki farklı genel sonuç elde 

edilmiştir. Birincisi eğitimde ilerleme elde eden ülkeler / sistemler zayıf, orta, iyi, yüksek ve 

mükemmel şeklinde beş farklı kategoriye (düzeye) ayrılmış olup; her düzeyde sonraki aşamaya 

ilerlemeyi sağlayan müdahaleler belirlenmiştir. Buna göre, zayıf düzeyde tanımlanmış eğitim 

sistemleri, düşük öğretmen becerileri için yapı ve motivasyon oluşturmuş, tüm okulların asgari 

bir nitelikte eğitim vermesi için gerekli materyalleri temin etmek suretiyle orta düzeye; orta 

düzeydeki eğitim sistemleri, eğitim çalışanlarının hesapverebilirliğini oluşturmak, bütçelerini 

artırmak ve ademimerkeziyetçi hale getirmek suretiyle iyi düzeye; iyi düzeydeki eğitim 

sistemleri, mesleğe başlama ve okul müdürlüğüne geçme standartlarını artırma, mevcut 

öğretmen ile okul müdürlerinin niteliklerinin ilerletilmek ve okul temelli karar vermeyi 

yaygınlaştırmak suretiyle yüksek düzeye; yüksek düzeydeki eğitim sistemleri ise öğretmen ve 

okul müdürleri için akran temelli mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, üst yöneticilerin 

işlerini kolaylaştırmak üzere uzman personel tahsis etmek ve okullar arasında deney ile yenilik 

faaliyetlerini teşvik etmek suretiyle mükemmel düzeye ulaşmışlardır. İkincisi ise eğitim 

sistemlerinin bulundukları düzeye göre farklı müdahale stratejilerinin yanında, her düzeyde 

ilerlemeye katkı sağlayan müdahale stratejileri şunlardan oluşmuştur: Öğretim programı ve 

standartların revize edilmesi, öğretmen ve okul müdürleri için uygun ödül ve ücret yapısının 

sağlanması, öğretmen ve okul müdürlerinin teknik becerilerinin inşa edilmesi, öğrenci 

başarısının değerlendirilmesi ile buna ilişkin veri sisteminin kurulması ve son olarak da politika 

belgeleri ile eğitim hukukunun uygulanması yoluyla ilerlemenin kolaylaştırılmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Başarılı eğitim sistemleri, müdahale stratejileri, eğitim reformu. 
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Abstract 

This study aimed to examine succeeded intervenes of top performing countries and school 

systems rated high quality because of international exams apart from their cultural backgrounds 

of the systems and to get some applicable intervenes for other school systems. Some countries 

examine their level in terms of quality of education they deliver to their students in international 

exams such as PISA and TIMSS before administrating reform initiatives. Two main results 

were revealed in research managed on succeeded reform initiatives. Firstly countries / systems 

advanced its system separated to five categories as followed: Poor, fair, good, great, and 

excellent and at each level intervenes which improve system to higher level were defined. 

Accordingly systems were defined as poor improved its systems to fair level by providing 

motivation and scaffolding for low skill teachers, getting whole schools to a minimum quality 

level and getting to all students available seats in classroom; systems were defined as fair 

improved its systems to good level by creating accountability system among educators, 

increasing funding, optimization of school and decentralizing financial and administrative 

rights; systems were defined as good improved its systems to great level by raising standards 

of entering to teaching profession and appointing as principal, improving skills of existing 

teachers and principals as well as widespreading school-based decision making; systems were 

defined as great improved its systems to excellent level by cultivating peer-led development for 

teachers and principals, providing professionals to administrative office to ease leaders’ job and 

creating culture that support innovation and experimentation. Secondly additionally to 

intervenes implemented according to existence level of systems, some other intervene strategies 

were managed to all level as followed: Revising curriculum and standards, ensuring an 

appropriate reward and remuneration structure for teachers and principals, building technical 

skills of teachers and principals, assessing student learning and establishing data systems and 

finally facilitating the improvement journey through the publication of policy documents and 

implementation of education laws. 

Keywords: Top performing education systems, intervenes strategies, education reform. 
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Özet 

Bilindiği üzere, her yıl Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılmaktadır. YKS’ ye başvuran tüm adayların bu 

sınavın oturumu olan ‘Temel Yeterlik Testi’ ne (TYT) katılmaları gerekmektedir. Merkezi 

sınavla yerleşmeyip Özel Yetenek Sınavlarına giren adaylardan ise TYT sınavından en az 150 

taban puan alması zorunludur. Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik Bölümleri özel yetenek 

sınavları üniversiteler arasında farklı uygulamaları içermektedir. Bu araştırmada; İzmir 

Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümüne özel yetenek sınavı ile ilk 

öğrencilerin alındığı 2018 yılı ve sonrasında 2019, 2020 yıllarında gerçekleştirilen özel yetenek 

sınavlarındaki puanlamalar değerlendirmeye esas alınmıştır. Farklı liselerden veya farklı 

alanlarından mezun olan adaylar sözü edilen sınavlarda alandan ve alan dışı olarak 

tanımlanmakta ve bu farklılığa göre katsayılar uygulanmaktadır. Bu çalışmanın genel amacı; 

özellikle güzel sanatlar fakülteleri müzik bölümlerinde uygulanmakta olan özel yetenek 

sınavlarında yerleştirmeye esas olan ÖSYM (TYT puanı), AOBP (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı 

Puanı) ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) ve bu puanlara ait katsayıların alan ve alan dışından 

sınava katılan adaylara nasıl yansıdığının karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. İzmir 

Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünde, 2018-2019-2020 

yıllarında gerçekleştirilen özel yetenek sınavlarında adayların ortalama puanları incelenerek 

araştırmanın verileri toplanmıştır. Elde edilen veriler ise temel istatistiksel yöntemlerle tablolar 

halinde değerlendirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda gerçekleştirilen üç sınavda; sayısal 

anlamda adayların her yıl artış gösterdiği, alandan ve alan dışından gelen adayların yetenek 

sınavında TYT puanının da etkili olmasından dolayı puanlamalarda farklılıkların görüldüğü 

tespit edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, belirtilen yıllarda sınava giren ve 50 baraj 

puanın üzerinde puan alan adaylar oluşturmaktadır. Baraj puanın altında kalan adaylar ise 

değerlendirmeye alınmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Özel yetenek sınavı, müzikoloji, müziksel işitme, TYT. 
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Abstract 

As it is known, the Higher Education Institutions Examination (YKS) is held by the Center for 

Assessment, Selection and Placement (ÖSYM) every year. All candidates applying for YKS 

are required to attend the “Basic Proficiency Test” (TYT), which is the session of this exam. 

Candidates who do not settle with the central exam but take Special Ability Exams must obtain 

at least 150 base points from the TYT exam. Faculty of Fine Arts Music Departments special 

talent exams include different applications among universities. In this study; the scores of the 

special talent exams held in 2018 when the students were admitted to Izmir Democracy 

University Faculty of Fine Arts, Department of Music for the first time and afterwards in 2019 

and 2020 were taken as a basis for evaluation. Candidates who graduated from different high 

schools or from different fields are defined as field and non-field in the mentioned exams and 

coefficients are applied according to this difference. The general purpose of this study is to 

examine ÖSYM (TYT score), AOBP (Weighted Secondary Education Success Score), ÖYSP 

(Special Ability Exam Score) and the coefficients of these scores, which are the basis for 

placement in special talent exams applied especially in the music departments of fine arts 

faculties. It was examined comparatively how the coefficients of these scores reflect on the 

candidates taking the exam from within and outside the field. The data of the research was 

collected by examining the average scores of the candidates in the special talent exams held in 

the Department of Music of the Faculty of Fine Arts of Izmir Democracy University in 2018- 

2019-2020. The data obtained were evaluated in tables using basic statistical methods. In the 

three exams conducted as a result of the analysis; It has been determined that the number of 

candidates increases every year and that there are differences in the scoring due to the fact that 

the TYT score is also effective in the talent exam of the candidates coming from the field and 

outside the field. The study group of the research consists of the candidates who took the exam 

in the specified years and scored over 50 threshold points. Candidates below the threshold score 

were not taken into consideration. 

Keywords: Special ability test, musicology, musical hearing, TYT. 
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Özet 

COVID-19 virüsü Çin’de 2019 yılında başlayan ve çok kısa süre sonra tüm dünyayı etkisi altına 

alan sonuçları itibariyle oldukça öldürücü olabilen bir hastalıktır. İnsandan insana bulaşma 

özelliği taşıyan COVID-19 Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemik bir hastalık olarak ilan 

edilmiştir. İnsan sağlığını korumak, ölüm oranlarını azaltmak içinde tüm dünyada birtakım 

önlemler alınmıştır. İşyerlerine gitme zorunluluğu yerine evden çalışma imkanı tanınmış, 

okullar ve üniversiteler kapatılarak uzaktan eğitime geçilmiş, karantina uygulamaları ile 

birtakım izolasyonlar getirilmiştir. Türkiye’de Mart 2020 tarihinde okullar kapanmış, 

çocukların öğrenim faaliyetleri belirli bir süre sonra uzaktan eğitim faaliyetleri şeklinde 

gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Ancak her ne kadar çocukların gelişimlerini ve akademik 

başarılarını desteklemek amacıyla gerçekleştirilmeye çalışılan bu öğrenim faaliyetleri birtakım 

problem durumlarının yaşanmasına da neden olmuştur. Bu problem durumlarıyla çocuklar, 

aileler karşılaşmış, ailelerin teknoloji konusunda sıkıntılar yaşamaları, alt yapı eksikliği gibi 

birtakım nedenler öğrenim faaliyetlerine erişimi sınırlandırmıştır. Bu durum toplumdaki her 

kesimi etkilemiştir. Bu kesimlerden biri de öğretmenlerdir. Öğretmenler, pandemi nedeniyle 

yarıda bırakılan öğrenim faaliyetlerini gerçekleştirmeye çalışırken bir yandan kendi psikolojik 

ve fizyolojik sağlıklarını korumaya çalışmış, bir yandan da çocuklara nasıl faydalı 

olabileceklerine yönelik endişeleri de taşımışlardır. Özellikle okul öncesi dönem 

öğretmenlerinin bu durumdan daha da olumsuz etkilendiği düşünülmektedir. Bu düşüncenin 

altında yatan temel neden ise okul öncesi dönemin özelliğidir. Okul öncesi dönemde yer alan 

çocukların gelişim alanlarındaki olgunlaşmamışlık ve durumu anlamlandıramamalarının 

yanında, öğretmenleriyle uzaktan eğitim faaliyetlerini gerçekleştirirken duruma yönelik 

davranış ve tutumlarının öğretmenleri daha da etkilediği düşünülmektedir. Tüm bu 

düşüncelerden hareketle de araştırmada okul öncesi dönemde görev yapan öğretmenlerin 

pandemi nedeniyle yaşamış oldukları uzaktan eğitim faaliyetlerinde yaşadıkları problemlerin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli 

kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünde yüksek lisans öğrenimine devam eden ve okul öncesi 

dönemde görev yapan öğretmenlerle çalışılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme sorularının 

kullanıldığı araştırmada, içerik analizi yapılarak veriler değerlendirilecektir. Elde edilen 

sonuçlar ilgili literatür kapsamında tartışılacak ve önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, pandemi, uzaktan eğitim, öğretmen, endişe, covid. 
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Abstract 

The COVID-19 virus is a disease that started in China in 2019 and can be quite deadly in terms 

of its consequences that affect the whole world in a very short time. COVID-19, which can be 

transmitted from person to person, has been declared as a pandemic disease by the World Health 

Organization. Certain measures have been taken all over the world to protect human health and 

reduce mortality. Instead of having to go to workplaces, the opportunity to work from home 

was given, schools and universities were closed and distance education was started, and some 

isolations were introduced with quarantine practices. In March 2020, Turkey closed schools, 

children's learning activities began to be realized in the form of distance education activities 

after a certain time. However, although these learning activities, which are tried to support 

children's development and academic success, have also caused some problem situations. 

Children and families have encountered these problem situations, and some reasons such as 

families' difficulties in technology and lack of infrastructure have limited access to educational 

activities. This situation has affected every segment of society. One of these segments is 

teachers. While teachers were trying to carry out the learning activities that were abandoned 

due to the pandemic, they tried to protect their psychological and physiological health, on the 

other hand, they had concerns about how they could benefit children. It is thought that 

especially preschool teachers are affected even more by this situation. The main reason 

underlying this idea is the characteristic of the preschool period. In addition to the immaturity 

of the pre-school children in their developmental areas and their inability to make sense of the 

situation, it is thought that their behaviors and attitudes towards the situation while carrying out 

distance education activities with their teachers further affect the teachers. Based on all these 

considerations, it was aimed in the study to determine the problems experienced by teachers 

who work in pre-school period in distance education activities due to the pandemic. In the study, 

which was carried out by using descriptive scanning model, one of the qualitative research 

methods, it was studied with teachers who are continuing their master's education at Çankırı 

Karatekin University, Faculty of Health Sciences, Department of Child Development and 

working in pre-school period. In the study in which semi-structured interview questions were 

used, the data will be evaluated by content analysis. The results obtained will be discussed in 

the context of the relevant literature and recommendations will be made. 

Keywords: Preschool period, pandemic, distance education, teacher, anxiety, Covid 19. 
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Özet 

İslâmiyet’e göre sayılarını ancak Allah’ın bileceği kadar çok sayıda melek bulunmaktadır. 

Melekler, ruhlar gibi ayrı bir âlemde ve ayrı bir boyutta, kendilerine özgü varlık sürerler 

(Gölcük-Toprak, 1992: 358). “Kur’ân-ı Kerim ve hadislerde kaydedildiğine göre, melekler, 

latif cisimli, nurani yapılı çeşitli şekillere girebilen ruhani varlıklar olup Allah’a ibadet ve itaatle 

meşgul olurlar ve asla O’nun emrinden dışarı çıkamazlar. Melekler erkeklik ve dişilikleri 

olmayıp yemezler, içmezler (Hud, 69-70) uyumazlar, bedenî arzulardan uzak, nefsani istekleri 

bulunmayan kanatlı varlıklardır.” (Çolak, 2012: 30). Meleklerin kanatlarının çokluğu, Allah’ın 

verdiği görevleri daha süratli şekilde yapmalarına olanak sağlayacak ve meleklerin Allah 

katındaki derecelerini ve değerlerini artıracak göstergeler olarak değerlendirilebilir. Baş 

Melekler: Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail’dir. Bunlar dışında Hafaza Melekleri, Hamele-i Arş 

Melekleri, Ruh Ya Da Ruh El Emin Meleği, Seyyahun Melekleri, Kerribiyun Melekleri, 

Münker ve Nekir Melekleri, Harut ve Marut Melekleri, Rıdvan sayılabilir. Bu çalışmanın 

amacı; sosyal bilimler alanında sayısız kavramsal araştırmaya konu olan melek imgesinin, 

güzel sanatlar eğitimi içerisinde nasıl bir görsel kimlik kazandığını ortaya koymaktır. Bu 

bağlamda çalışmada, güzel sanatlar eğitimi altındaki Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde 

verilen ‘Minyatür Sanatı’ eğitiminde melek kavramı, figürün tasvirinin tarihsel süreci, 

figürlerin desen analizi ve özgün tasarım üretme aşamaları ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Melek, cebrail, minyatür, güzel sanatlar eğitimi, falname, kısas-ı enbiya, 

cami’üt tevarih, mi’racname, kitab el-tiryak, acaibü'l-mahlukat ve garaibu'l. 
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Abstract 

According to Islam, there are as many angels whose numbers can only be known by Allah. 

Angels live in a separate realm like spirits and in a separate dimension, unique to them (Gölcük- 

Toprak, 1992: 358). "According to what is recorded in the Quran and hadiths, angels are 

spiritual beings with subtle bodies that can enter into various forms with luminous structures, 

and they engage in worshiping and obedience to Allah and never go out of His command. 

Angels do not have masculinity and femininity and do not eat or drink (Hud, 69-70), they do 

not sleep, they are winged beings that are far from bodily desires and have no soulful desires. " 

(Colak, 2012: 30). The large number of wings of angels can be considered as indicators that 

will enable them to perform the tasks given by Allah more quickly and increase the rank and 

value of angels in the eye of Allah. Archangels: Gabriel, Michael, Israel, Azrael. Apart from 

these, there are Hafaza Angels, Hamele-i Arsh Angels, Spirit or Spirit Hand Confident Angel, 

Traveler Angels, Kerribiyun Angels, Munkar and Nekir Angels, Harut and Marut Angels, 

Ridvan. The aim of this study is; The aim of this course is to reveal the visual identity of the 

angel image, which is the subject of numerous conceptual researches in the field of social 

sciences, in the education of fine arts. In this context, the concept of angel, the historical process 

of the depiction of the figure, the pattern analysis of the figures and the stages of producing 

original designs in the "Miniature Art" education given in the Department of Traditional 

Turkish Arts under fine arts education were discussed. 

Keywords: Angel, gabriel, miniature, fine arts education, falname, qisas al anbiya, cami'üt 

tevarih, mi'racname, kitab el-tiryak, acaibü'l-mahlukat ve garaibu'l mevcudat. 



IDU-ICER 2020 4-6 Aralık / 2020 / İzmir 

2.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi/2ND International Educational Research Conference 

ISBN: 978-605-74811-4-6 

 

 

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL ÇALGILARINA 

GÖRE MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 
Gökalp PARASIZ1 

Hasan Hakan OKAY2 

Barış KARDEŞ3
 

 
Özet 

Literatüre bakıldığında sosyal psikolojinin bir alanı olarak özellikle tutumların tutarlı kuramsal 

tartışmalarla ele alındığı görülebilir. Duyuşsal bir etken olarak eğitim yaşantısında tutumun 

ölçülmesi çok sayıda araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Çünkü tutum, bir uyarana dönük 

olarak kişinin hangi davranışları sergileyeceğinin kestirelebilmesi için katkı sağlar. Dolayısıyla, 

tutumun belirlenmesi eğitimcilere olumlu veya olumsuz konularda, sorunları ya da fırsatları 

görmede olanak sağlayabilir. Tutum konusu kadar kaygı da önemli bir bileşen olarak eğitime 

yönelik duyuşsal çalışmalarda ele alınmıştır. Öğrencilerin kaygısı kadar, eğitimcilerin de çeşitli 

kaygıları vardır. Öğretmenlerin meslek yaşantılarına yönelik kaygı durumları, birçok 

araştırmacının ilgisini çeken bir konudur. Çünkü tutumla benzer şekilde kaygının ölçülmesi de, 

öğretmenlerin meslek yaşantısındaki kaygı kaynaklarının bulunmasında ve sorunların 

çözümünde yeni olasılıklar doğurabilir. Müzik öğretmenliği adayları diğer öğretmen 

adaylarıyla benzer şekilde geleceğe yönelik veya meslekte başarıya yönelik çeşitli kaygı 

kaynaklarından etkileniyor olabilir. Dolayısıyla müzik öğretmenliği adayları da mesleki kaygı 

çalışmalarının konusunu oluşturmaktadır. Bununla birlikte, çalgının müzik eğitimindeki yeri 

akılda tutulduğunda, müzik öğretmenlerinin meslek yaşantılarında çalgı kullanımı konusunda 

bazı kaygıları olduğu düşünülebilir. Literatürde öğretmen çalgısı ve mesleki kaygı arasında bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Bu araştırma dile getirilen bağlamda, müzik öğretmeni adaylarının 

çalgılarına göre mesleki kaygı düzeylerindeki ilişkileri belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mesleki kaygı, müzik öğretmeni adayları, müzik aleti. 
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Abstract 

When the literature is reviewed, it can be seen that attitudes as a field of social psychology are 

discussed with consistent theoretical discussions. Measuring attitude in educational life as an 

affective factor is the subject of many studies. Because attitude contributes to the prediction of 

what behaviors a person will exhibit towards a stimulus. Thus, determining the attitude can 

allow educators to see problems or opportunities in positive or negative issues. 

Anxiety as well as the attitude issue was addressed in affective studies on education as an 

important component. As well as students' anxiety, educators also have various concerns. 

Teachers' anxiety about their professional life is an issue that attracts the attention of many 

researchers. Because, similar to attitude, measurement of anxiety may create new possibilities 

in finding sources of anxiety in teachers' professional life and solving problems. Considering 

the occupational anxiety of pre-service teachers, appointing anxiety towards the future of 

teacher candidates from different disciplines and success anxiety towards their teaching duties 

stand out as certain sources of anxiety. Similar to other prospective teachers, music teacher 

candidates may be affected by various sources of anxiety about the future or success in the 

profession. Therefore, music teacher candidates are also the subject of professional anxiety 

studies. In addition, keeping in mind the place of the instrument in music education, it can be 

thought that music teachers have some concerns about the use of instruments in their 

professional lives. In the literature, there is no study between the teacher instrument and 

professional anxiety. In this context, this study aims to determine the relationships between 

music teacher candidates' occupational anxiety levels according to their instruments. 

Keywords: Occupational anxiety, music teacher candidates, musical instrument. 


