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ANKARA

 



 

-
Prof. Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK

Prof. Dr. 

1.

Bu 

nin derse 

fark

lir bilgiye sahip olmak için uzman 

Bilgi ed

      O halde, Ebru ölümlüdür. 

bir problemin ve

in 

Karadeniz, Demirel, 2022).  
Bilimsel yöntem, bilimlerin ortak

bir süreçtir. Literatürde bilimsel yöntemin 
-

Manion, 1998; Mason ve Bramble, 1978): a) problemin fark edilmesi, b) problemin 
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1.1. Fikri, 

en, 2006; Gay, Mills ve Airasian, 
2009):  

bilmelidir. Problemde 
yer alan kavramlar 

veya psikolojik zararlar verilmemelidir. 

: 

II.   

195



 

larak önemli görülen 

2.1.

iler, 
özgün kitaplar) 

vb.) 

2.
2.1.

özelliktir. -ekonomik düzeylerine göre 

-ekonomik düzeyleri de 

denir. 
leri 

sürekli 

bekar v
-

Wallen, 2006; Gall, Gall ve Borg, 2007; Gay vd., 2009). 
ise 

2022).  
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Örnek

Tedavi türü

nicel 
olabilir.

Cinsiyet,

Okula devam durumu 

Düzenleyici

düzenleyen veya etkileyen 
inc
deneyimi

2.2.

Alt amaçlar 

Betimsel (...nedir?) 
o

Kor
o

o
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olarak da isimlendirilir.
o

o

o

o
yönlü (tek yönlü) hipotez olarak 

yönsüz (iki yönlü) 
o

yüksektir (Yönlü-tek yönlü hipotez). 
o Öz -iki yönlü). 

2.3. Ar

edilen önermelerdir (Gay vd., 2009). 
ay vd., 2009). 

3. oblem Bulma/Çözme ve Etkili Arama Stratejileri

yeni bulunan 

Han, Hu, Liu, Jia, & Adey, 2013).
Getzels (1985) için bir problem (a) belirli bir durumda istenen bir eylem 

arak da 
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problem sorgulama iç

ümü belli olmayan bir 
-19 ile çözümü belli olmayan bir problemle 

(Alabbasi, Hafsyan, Runco, & AlSaleh, 2021). Problem bulma, beklenen/istenen sonuçla 

süreci 4-
-

Basadur (1995) problem bulma, Mumford vd.

isimlerden biri de Torrance’t
ol

•
•
•
•

Bunlarda biri Psikolog Tony Buzan’a aittir. T

’

nelerdir? 

yeterlikleriniz, deneyimleriniz nelerdir? Proble

Abdulla ve Cramond (2018),

betimleme ve prob

göst
Problem Çözme -
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. 6. Seçilen fikirlerin uygulanma a
Sternberg'in (2020

r taraf Bu kuramdaki yedi 

strateji

iter-Palmon 

19

Bulma’
eder: 

• ma: Zorluk kabul edilir ve buna tepki vermek üzere sistematik çaba sergilenir. 
• Veri bulma: En önemli veri belirlenir ve analiz edilir. 
• Problem bulma:
• Fikir bulma: En umut veren veya ilginç veri seçilir.  
• Çözüm Bulma: er seçilir. Kriterler fikirleri 

• Kabul Bulma:

’
Mihaly Csikszentmihalyi zo (K

oynama ndirir.) oyun oynamaya devam etme 

 (2000), nde 
d

formüle etme) ile devam etmektedir. 
TRIZ’de (Theory of Inventive Problem Solving- 

prensipleri uygulamak gerekir. TRIZ’in (Theory of Inventive Problem Solving- 

ol

Inventive Thinking- 

’ndaki 
kullan mevcut sistemin ve 
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k
çözümünü içerir. Japonya’dan Nakagawa, (2007) bulmak istiyor. 

 sonunda kalan iplik .”

liz ile 

3.1.Etkili Arama Stratejileri
Arama Motoru, Özellikle World Wide Web

ög
Portal internet sitelerine

alf Bilimsel dizinler (bibliyografik dizinler veya bibliyografik 
Arama 

nitel 

Bununla birlikte bu listelenen sonuçlarda matematikte yer alan en Covid veya pandemi ifadelerini 

“nite – covid -pandemi” 

nin içinde 

” yazabilirsiniz. Arama 
Tablo 1’de bulabilirsiniz.  

Tablo 1. 

filetype:pdf
link: oba.gov.tr 

sekmelerinin görüntüsü Görsel 1’deki Haritalar menüsünün 
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Görsel 1. Arama motoru menü sekmeleri görüntüsü -1 

Arama motoruna “problem”  ve alttaki sekmelerden Görseller’i 
, renk, 

filtreleme bkz. Görsel 2.) (
creative commons için bkz. Ders 20.) 

Görsel 2. Arama motoru menü sekmeleri görüntüsü 2

Akademik Tablo 
2

Tablo 2.

Google Scholar
tez.yok.gov.tr
BASE
PLOS ONE
Classhook
References.net
Quotes.net

Google Books
Dergipark
Internet Modern History 
Sourcebook
History Engine
CORE

Google Trends
Science.gov  
Wolfram Alpha
Ethnologue
Merriam-Webster Dictionary 
and Thesaurus

4. Ders: Örnekleme Yöntemleri
lerinin dijital oyun 

etmek 

Evren
evren birimi denir. 

Evrende
(Büyüköztürk, vd., 2022).

o
o
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Hedef evren: 
soyut evrendir. 

Örneklem n seçilen onun 
örnekleme

en verilerden hesaplanan ve örneklemi 
istatistik denir (Büyüköztürk, 

4.1.Örnekleme Yöntemleri 

örnekleme yönteminin seçilmesinde belirleyici faktörlerdir. Örnekleme yöntemleri evren 
biriminin seçiminin seçkisiz olup olmama durumuna göre “seçkisiz örnekleme yöntemleri” ve 
“seçkisiz olmaya

(Büyüköztürk, vd., 2022). 
4.1.1. Seçkisiz örnekleme yöntemleri 

Basit seçkisiz örnekleme

örnek olarak verilebilir.  

emde temsil 

llanma düzeylerinin cinsiyete göre 

4.1.2. Seçkisiz olmayan örnekleme yöntemleri 
Sistematik örnekleme

Sistematik örneklemede, örneklem için birimler belli bir sistematik izlenerek seçilir. Seçim 
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birimler çekilir.
Uygun örnekleme

uygulama yapma vb.  

Maksimum 

- b
örneklemin, ara

-ekonomik düzeydeki okullar tipik durum, örneklemin 
olmayan, 

t örneklemin 

Ölçüt 
örnekleme, 

. Bu durumda örneklem için bel

seçilmesi (Büyüköztürk, vd., 2022). 
5.

olur (Büyüköztürk, vd., 2022).  

faktörler; 
test (deney öncesi ölçüm) etkisi, 
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d ise örnekleme etkisi, beklentilerin etkisi ve ön test-deneysel 

5.1.
î 

göre 
, Millî 

yeterliklerinin veya ilgi, 

Wallen, 2006). Tarama ara

(2002), 
betimlenm Kesitsel 

Boylamsal 
en 

vd., 2022).  

5.2.
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-

 vd., 2022).  

-

üyüköztürk ve Çokluk, 2007; Akt. Büyüköztürk vd., 2022). 
ve 

5.3.
, 

1998; Fraenkel

ncak hangi 

22).  
6.

6.1.

belirleme

-
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Büyüköztürk, 200

â

kovaryans analizi ile istatistiksel olarak kontrol edilebilir (Büyüköztürk, vd., 2022).  
6.1.1.

n

Denekleri e

Seçkisiz atamada, denekler deney ya da 

test-son 
grup ön test-son 

Tek grup ön test-son test desende, deneys

öncesinde ön

de E
Gerçek Deneysel Desenler: 

deneysel desenler ön test-son test kontrol gruplu seçkisiz desen, son test kontrol gruplu seçkisiz 

Ön test-son test kontrol gruplu seçkisiz desende, ilk olarak daha önce belirlenen 

eneklerin, uygulama 

senler de Ek 4’te 
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man serisi 
desenleridir.

gruplardan ikisi belli 

â

Ön
test-son e ve son 
desene

Zaman serisi desende, 

6.2.Tek Denekli Ara

B ise 

uyg

lenmesi nedeniyle AB, 

erindeki etkileri gözlemlenmeye ve 

vd., 2022).  
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7.

g

(Büyüköztürk, vd. 2020; Frankel ve Devers, 2000). 
Nitel Özellikleri d temel araç 

olar , d çoklu yöntemler, zengin betimlemeler, sürece 
yönelik, t a a

y b
7.1.Nitel ve Nicel 

Tablo 3’te bulabilirsiniz. 
Tablo 3. Nitel ve Kaynak: Frankel ve Devers (2000))

Özellik Nitel Nicel

Genellikle esnek ve dinamiktir.

Hipotezler

Yoktur.
Veriler Sözel ifadelerle betimlenir. indirgenir.

Güvenirlik verilir.

Geçerlik

Örneklem belirler. Seçkisiz seçim yöntemleri tercih edilir.
Prosedürler

Özel desensel kontroller tercih 
edilir.

Sonuçlar özetlenmesi tercih edilir.

olgular edilir.
Analiz sürecinin yönetilmesi için küçük parçalara 
bölünür. 

olaylar
Sonuç

mümkündür.

Nitel ; ç ç
, hipotezlerin üretilmesi, v , verilerin analizi ve 

a
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türleri ise durum ç , eylem a , fenomenoloji 
ç etnografi a a a tarama a , tarihî a , kuram 
o ç

7.2.

r (Yin, 

; tarihsel örgütleme, gözlemsel durum ç hayat 
hikâyesi, durum analizi, çoklu durum ve çoklu alan (Büyüköztürk, vd. 
2020). Stake (1995) ise içsel durum ç araçsal durum ç
ortak/çoklu d

v verilerin analizi (bütüncül analiz/tek yönlü analiz); 
içsel durum/araçsal durumun McMillan, 2000, Creswell, 2013).  

ise kategorik b d
yorumlama; modelleri çizme; d genellemedir (Büyüköztürk, vd. 2020).

Durum özelliklerine Tablo 4

Tablo 4
Özellik
Durum

ele alabilir. 
Veri
Veri analizi 
Betimleme Temalar, konular, belli durumlar seçilebilir. Çapraz durum analizi veya kuramsal 

model sunulabilir. 
Sonuç

•
•

• • irlenen soru 
ve veri toplama yöntemlerini güncelleyebilir. 

•
• •
•Durum içinde kaç durum 

.
7.3.

modelidir (Kurub

müdahale sürecidir (Costello, 2007)
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in 

d., 1998; Köklü, 2001). 

çok 

yoktur 

EA, esnek 
olarak NA,
özelliklerine NA için e

; plan, eylem, veri toplama ve y
t

(p t (p g (çözümlerin 
uygulama ve d (u  s

g  (bireysel ve odak grup), 
gözlemler (gizli gözlem, a gözlem ve k gözlem (t ) ile belge (doküman) 
analizidir. 

Eylem
 3’ te

 3.
Kaynak: .

u k e almak
mümkündür (Mills, 2003) eylem a

Bireysel

Odak Grup

Gözlemler

Gizli Gözlem

Tam 

Belge 
(Doküman) 

Analizi
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•
•
•
•
• eylem a :
•
• i vurgular. 
•
•

veri analizi yöntemleri: Hermenötik, içerik analizi, söylem 
(discourse) analizi, göstergebilim, metaforik analiz, alan analizi, a retorik (hitabet), 
olay analizi, m analizi, t kar analiz, taksonomi, tipoloji, nitel/nicel 
istatistiktir.

8.

8.1.
Görüngü, d

fenomendir (TDK, 2022); b
(Kurubacak, 2017). i evrensel nitelikte 

.

koyan “neyin” “n

Fenom serl, 
Heidegger, Sartre ve Merleu-

veya

(Kurubacak, 2017). B , mizle
kendi 

gördüklerimiz (Kurubacak, 2017) Dailymail’in haberine göre, 

i-
Bununla beraber,

görüntünün  (Zolfagharifard

Fenomenoloji felsefe
felsefe -Pont ve Bannan (1956), 
fenomenoloji ile ilgili olarak bireyin çevresindeki insanlarla d ni ve 

Fenomenolojik Türleri: Bireysel fenomenoloji, ampirik
fenomenoloji, diyaloglu fenomenoloji ve h
2017) veya  (Neubauer, Witkop ve Varipo, 2019) olarak 

. 
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,
Tablo 5.

Özellik

Fenomen 

Örneklem - - -mümkünse <10 

Felsefi 
deneyimler söz konusudur. 

rolü 

Kendis

ade edilir. 

Veri toplama 
süreci

Veri analizi Dar kapsamdan (an

Gözlem süresi

Sonuç 

Fenomenolojik nu anlamak için “Bireylerin 
bir fenomen  sorusunun 
cevab , evet,
“ ve “Hangi ortam veya durumlar fenomenle 

” s verdikleri ce
görüngünün sezilmesi ve 

g g ir (Kurubacak, 2017).
; g ünlükler, çizimler, gözlemler vb. ile elde 

tercih edebiliriz. 

8.2.Etnografi 
tnog

insan grubuna ve 
( etno, insana 
grafi ise ; 
belgelendirmedir denilebilir

-

içerebilir
(anlamlar sistemi) özel bir yönünün belgelenmesi olup 2019): 
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•
ünü veya grubun 

bir alt kümesi olabilir. •Grubun fikir ve 

analizi için anahtar kelimeler: emik (A n
.), 

k gerekir.
Etnografi türleri: Dini etnografi, y otoetneografi, 

feminist etnografi, e video elektronik ortamda bulunan görsel 
etnografi türleri ile gerçekçi etnografi ve e
listelenebilir.

Otantik dünyada 

(2019), b nografiyi (BE), geleneksel etnografiden (GE)

•GE’de 
ile ilgilenilir. •

irdelenir. •GE, BE’yi bilgilendirir; BE, süreç analizi ile etnograf
dendi

Grup veya bireyin 

kontrol etmektense konu î 
ak “ ” rolünü üstlenir.

g  (Büyüköztürk, vd. 2020.) 
llikleri  (Creswell, 2013; 

•

•

•

•

•

•
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•

Etnografi bakacak olursak, tek bir yolu yoktur. Ama 

göstergesi
kuram seçilmelidir. 

2013).  
eri türleri; gözlemler, testler ve önlemler, anketler, 

mülakatlar, anketler, görsel-
2013). 

gerçekçi ve e

, hegemonya 

8.3.

hikâ â

-

özelliklerini 

•
mesi; •

belirlenmesi; • i; •
; • ;

•
olarak •  2009).  
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türleri ise otobiyografi, biyografi, hayat hikâyesi, k
hikâyeler ve sözlü tarihtir (Büyüköztürk, vd.; Creswell, 2013).  

veri toplama teknikleri; a g
g hikâye anlatma, y sözel tarih, mektup yazma, otobiyografik ve 

d

8.4.
Tablo 6’da inceleyebilirsiniz.

Tablo 6.

Özellik/ Durum Eylem Fenomenoloji Etnografi 
Odak Durum veya 

çoklu durumlar 
derinlemesine 
betimleme 

Deneyimin 
özünü kavrama

grubu 
betimleme 

Bireyin hay

Analiz 
birimi

faaliyeti veya 
birden fazla 
bireyi 

içinden olmak*
Ortak deneyime 
sahip birkaç 
bire

Bir veya birden 
çok bireyin 

Veri 
toplama 

Mülakatlar*, 
gözlemler, 
dokümanlar, 
insan ürünü 
eserler (çoklu 
kaynak)

dokümanlar
Mülakatlar*, 
dokümanlar, 
gözlemler, sanat 
eserler 

Gözlemler * ve 
Mülakatlar*
alanda geçirilen 
süre içinde 

Mülakatlar* ve 
Dokümanlar*

Veri 
toplama 
stratejileri

Durumun 
betimlenmesi, 

ve çapraz 

üzerinden veri 
analizi

içerik analizi*, söylem 

betimlenmesi, 
sistematik veri toplama

Önemli ifadeler, 
anlam birimleri, 
metinsel ve 

betimlemelerle 
“öz”ün 
betimlenmesi

betimleyerek 
temalar 

analizi

Öyküler için 
verileri analiz 
etme, öyküleri 
“yeniden 
hikâyeleme” ve 
temalar 

kronolojiye 

rapor
Bir veya 
birden çok 
durumun genelle

betimlenmesi ve 
raporun 

Deneyimin 
“öz”ün 
betimlenmesi

betimleme

*öncelikli
Kaynak: Creswell’d

8.5.Nitel 
; verilere 

r;

bilgiler sentezlenir ve ikna edici genellemelere gidilir; k
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 (Büyüköztürk, vd. 2020). 

9.
, veya 

Ne var ki
, bazen ne 
in (2013) 

 “Önemli olan, kon

”
Genel olarak karma yöntem ara

(2

nitel 
yöntemler uygulanarak elde edilen sonuçlardan yararlanarak yeni 

tamamlanabilir. •Elde e

Karma 

â

: Birden fazla nicel yöntemin 
re yer verilmesi Nitel ve nicel 

parad Karma yöntem 
Çoklu yöntemlerin 
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lirlenmesi 

 4’

 4. 
(Denzin, 1978)

Karma Desen Türleri desen (triangulation design), a
desenler (explanatory design), k yönelik/k desen (exploratory design) ve gömülü 
desen (embedded design). Veri, a kuram ve yöntem ile ç
1978). Hanson, Creswell, Clark, Creswell (2005) ise

Nicel veya

 5.

Karma yöntem  örnek
9.1.Bilimsel 
Etik ifadesi Charles Babbage “Bilimsel A
S

. “Fark Motoru” isimli hesap makinesi 
 kabul edilebilir.  
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Creswell (2013) veri toplama 
p

tamamlan  vicdandan 

-

(Ersoy, 2015). s
(özerklik), y zarar vermeme (kötü davranmama), adalet ve bütünlük ve dürüstlük. 

y i; z
a uygulama 

bütünlük ve 

-
çerisinde 

k

 (Ersoy, 2015).  
riskleri,

bireysel adaleti
sosyal adaleti

 2015).  

âline getirmek 
(dilimleme);

A
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10.
Turgut’a (1990) göre ölçme, birey ya da nesnelerin niteliklerinin uygun araçlar 

matematiksel niteliklerine 

düze
veri olarak 

Geçerlik

ltusunda elde edilecek olan 

Geçerlik Türleri

ölçüyor mu? 

,
ya mevcut 

Ölçüt 
araç ile 

der (Büyüköztürk, vd., 2022).   

Güvenirlik
ölçme 

Kuder Richardson (KR-20), 
bir test maddesine verilen cevap
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elde edildi

lar yönteminde

Test tekrar 
test yöntemi

öz -
belli güven düzeyleri için 

âhilinde gerçek p

a  süresinin 

1986; Cronbach, 1984; DeVellis, 2003; Akt: Büyüköztürk, vd., 2022): 

6
(1)

yeterlik 

en uygun madde türlerinin seçilir ve
. (4) M klerine yönelik teknik 

denetimden geçirilir. (5) 

(7) 
Bu süreç, geçerlik ve güvenirlik analizlerini kapsar.

belirlenmesi

Test ile 
ölçülecek 

belirlenmesi

ve madde 
havuzunun 

Teknik denetim 
ve dil 

incelenmesi

Ön deneme formunun 
Ön Testin psikometrik

özelliklerinin 
belirlenmesi 

(Geçerlik ve Güvenirlik)
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2’de 
verilmektedir. 

7. Test/

Gözlem

gözlem, gözlem öncesi ye bilgi toplamada ve kaydetmede

sözlü olarak sürdürülen bir 

olabilecek mad -
hem sabit seçenekli 

11. Ders: Bilimsel Raporun Bölümleri

, sosyal bilimler 

cular 
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(Büyüköztürk, vd., 2022): 

n

Özet bölümü
; 

; 

verilmelidir.
,

verilir. 
Yöntem bölümünde

grubu/örneklem

Bulgular bölümünde ar 

âhil olmak üzere konuyla ilgili tüm 

Kaynaklar listesinde ve 

Kaynaklar bölümü 
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Ekler

Yazar notu

12.

genellikle APA (American 

serif’li (Serifli 

Arial

ilidir.) 

hâ
10 ve Times New Roman 12. 

. (

1,5) olarak düzenlemek gerekir.  

düzenlenir. Sayfa
.

e

etiketlenmemelidir.  
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1.
1.1.

düzeninde nokta i

Sayfa düzenlemelerinde kesmelerden 

a.

b.

c.

d. Zaman, gün,

e.
fazla

f.

o

t

görselleri 

bulundurulur: 
o

olarak düzenlenmelidir.  
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o

o
o

o

menüden 

o ular 
Menüsünden, 

Yine yeni ög

o

o
APA 7’ye 

Bölüm sonu (Sonraki Sayfa) görseli ile anlayabiliriz.  

tablonun üzerinde verilir.  

b, gibi 
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tablolarda sunulurken istat
yerine (%, 

elidir. 

ya da rapor edilmeyen bir veri ise tire (-

o Tablo önemli mi? 
o

o
o
o
o

o

o

o
o

o Tabloya 

düzenlenir. 

belirtilmelidir.

13. Ders: Kaynak Gösterimi
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göstermelidirler.

13.1.

paragraflardaki gösterimi.]

eklenir ve virgülden so

: (YÖK, 2015) 

alfabetik olarak eklenir. 
-a, 

-b) 

13.2. Kaynaklar listesinin düzenlenmesi
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 … 

Süreli 
o Süreli 

, xxx-xxx. 

o Yazar, A. A.(2004). 
Kitap bölümü: 

o A. Editör, B. Editör ve C. 
Editör. (Ed.),  (s. xxx-

Çevrim
o Süreli 

, xxx-
Çevrim içi dokümanlar: 

o Yazar, A. A. (2002). .

türü Kaynaklar listesindeki gösterimi Metin içindeki gösterimi

K
ita

p

Karasar, N. (1999). 
yöntemi. belirtmektedir.

(Karasar, 1999).

K
ita

p 
bö

lü
m

ü

(s. 297-315). Ankara: 

M
ak

al
e

Gazi Üniversitesi 
,

27(1), 1-22.

linde 

T
ez

etkisi.
Tezi, Ankara Ünive
Bilimleri Enstitüsü.

E
le

kt
ro

ni
k 

K
ay

na
k www.gazi.edu.tr/web/ekilic adresinden 
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14.
14.1.

ifadesine tarihçede ilk kez ekonomist olan Richard Cantillon (1755)

Türk Dil 
Kurumuna (TDK) (2022) göre gir ; ticaret, 

olma durumunu ifade eder.  

f psikologlar, sosyologlar 
yorumlar. 

Akkaya, 
2001).

k k risk alma, 
yenilikleri yakalama, d slar olarak 

ekollerine b  k nitelikler olarak büyük i ; 
psikolojik özellikler, f t ; klasik, d yönetim b yönetim ve 
l ; yeniden d i k
(Cunningham ve Lischeron, 1991) üç 

E
Yetkinlik ve lik

(Akkaya, 2001).   

Akkaya, 
2021).

yönetimi, inovasyon, bir 
Akkaya, 2021).

h
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Akkaya, 
2021; Keyhani ve Kim, 2020). 

;

 Okullar-
MEB, Talim Terbiye Kurulu, 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)
TÜB -2018), MEB Stratejik 

-2014),
tarih 

Resmî Gazete’
14.2.

 köken olarak Latince innovatus, novare ve 
toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni 

yöntemler

   
Her icat yenilik içermeyebilir, her yenilik inovasyon içermeyebilir ama her inovasyon 

yenilik içerir. Yenilik; bir
uygulama ya da nesnedir (Rogers, 1995). 
süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin üretilmesi ve/veya kabulüdür (Zhou, Chi ve David, 2005). 

beklenir (Drucker, 

yeri organizasyonunda ve erde yeni bir organizasyonel 
-operation and Development 

inovasyon yapma ve benimseme kapasitesin

ve Foxall, 2003). Yenilik, 
 bir terimdir (Hastings, 2008). 

-

 (
var olma durumunu (Köse, 

2012) okullara yorumlayacak olursak:
Teknolojik yenilikler, . 
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 yeniliklerin benimsenmesinde etki

Rogers (1995), yenili dört
Yenilikçiler (innovators), çabuk benimseyenler (early adapters), e ), 
g ), ve y ). Y

deneme
gözlemlenebilir

Yenilik; ürün, süreç, hizmet, pazarlama ve organizasyonel yenilik (OECD Oslo 

(Uzkurt,2008), ürün, süreç, mesleki yöntem olarak yenilik

elektrikli faks makineleri, Google örnek verilebilir (Elçi, 
2006; Goldsmith ve Foxall, 2003; The Center for Interactive Advertising, 1999; Uzkurt, 2008).

olarak 
 büyük 

Walters’a (2001) göre bir okuld

Özmusul (2012), ö
materyalleri: Elektronik ürünler 

(
animasyon, simülasyonlar vb.) - (

ve Bilimsel, Sanatsal, Toplumsal, Kültürel ve Edebî 
(Senaryo, tiyatro, hikâye ), bir okulun 

inovasyon engelleri. Temel inovasyon göstergeleri ise: anketlerle belirlenen belirli dönemlerde 
; p ; bilimsel 

; Ar- (Bozkurt Çetinkaya, t.y.).  

15. Ders: Proje Yönetimi (1)
15.1. Proje Nedir?
Planlama

, kontrol etmek ve uzun 
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Program
düzenli olarak yürütülmesidir (Karahan, 2004).  

Proje, özgün bir ürün, hizmet veya sonucu yaratmak için yürütülen geçici bir 

sistematik çerçevesinde 
Neden projeye ihtiyaç duyulur? 

Projenin Özellikleri
1. Geçici – ve

2. –

3. Özgün ürün, hizmet – 
4.

kapasiteler
5.

Karakan, 2004).  

-
,

15.2. Proje Yönetimi

A
önceden gösterir. 

Görevlerin organizasyo

15.3. Proje Yöneticisi
Bir projeyi yönetmek üzere görevlendirilen ve projeyi mümkün olan en yüksek 

proje sürecinde bu ekibi yönlendirmekten sorumludur. Ekibin hangi niteliklere sahip
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Temel Bilgi 
Kapsam Yönetimi 
Zaman Yönetimi
Maliyet Yönetimi
Risk Yönetimi
Entegrasyon Yönetimi 

Kalite Yönetimi
Tedarik Yönetimi

15.4.

nüne 
denmektedir.  

16. Ders: Proje Yönetimi (2)
16.1.

16.1.1.

etlerini kabaca tahmin etmek ve ön 

ya

16.1.2. Planlama

Proje sürecinde ihtiyaç duyulan kaynak, zaman ve maliyetin ortaya 

234



 

Her projenin 
Maliyet,

dâ Kapsam, iki yönlü 

proje yöneticisidir. Proje üçgen

Proje yönetimi sürecindeki temel faktörler olan kapsam, zaman ve bütçeye

pmak 

minini 

2004).  
16.1.3. Uygulama 

yerine getirir. 

16.1.4. Kontrol 

â
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16.1.5.

dilir (Karahan, 2004). 

17. Ders: Çevrim   

büyüklükteki projeleri planlama, yürütme ve izleme için çevrim içi proje yönetim a

gönderilebilir.  
Çevrim içi proje yönetim a

en bir 
içi proje 

ClickUp, Wrike, monday.com, Kissflow Project, nTask Manager,
Zoho Projects, MeisterTask, Freedcamp ve ActiveCollab
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 8. 
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’te örnek 
payl   

içi proje 

18. Destekleri
(Türkiy ) P

https://arbis.tubitak.gov.tr/ adresinden 

Proje Yönetimi  

Finans Yönetimi 
Risk Yönetimi 
Raporlama 

Ara rapor 1
Ara rapor 2

 Final Raporu 

lt 

Göstergelerinin Belirlenmesi

Proje Web Sitesi / Bülten Sistemi
Sosyal Medy

9.
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 10. 

inceleyebilirsiniz. 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/

 11. 

iniz. Bu listedeki 4007 Bilim 

; ve 4008 Özel Gereksinimli 

program
. Proje yürütücülerinin 

elektronik imzaya sahip olm

mektedir. 

Bunlar: 2204- , 2204-
, 2204-  ve 

2204-
Proje Rehberlerinden gerekli bilgiler edinilebilir. 
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incelenebilir. 
B .

destekleri
2237-

. https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-
destekleri/icerik-2237-a-bilimsel-egitim-etkinlikleri-destegi

olmayan ama kamu 

Bunun için ana 
Akademik

sekmesine

1001,1003, 3005 tercih 
edilebilir. 

,
”

https://bilimsoylesileri.tubitak.gov.tr/tr/hakkimizda
için

KOSGEB’
AR-GE, Teknolojik 

 destek bulunabilir.  
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19. Destekleri

â

https://www.ua.gov.tr/). 
â

 
l 12

https://www.ua.gov.tr/anasayfa/
Gen için 

19.1.

ere ve gençlere ve hatta 
-

olursak; staj h ö h gönüllülük, ulusal faaliyetler, merkezi gençlik 
b k süreli e

Staj h
H https://www.ua.gov.tr/programlar/gruplar/gencler-genclik-

calisanlari-icin/ogrenme-hareketliligi/

Bu desteklerden birine örnek vermek gerekirse, KA122-SCH K sa ve Uzun Dönemli 
renci Hareketlilikleri (Okul E itimi), okul rencilerine, AB Üyesi ülkelerdeki okullarda 

ortak akran çal malar yapma/ renim alma f rsat d r. Ana Eylem 1 alt nda yer al r. retmen, 
renciler, ilçe millî e itim müdürlükleri, vb.ne yöneliktir. Ancak ba vuru s ras nda hedef 

kitlenin o okul ile do rudan ili kisi olmas gerekir. Ortakl klar ba l alt nda detaylara 
ula labilir. 

Herhangi bir program f rsat ndan yararlanmak için ba vuru tarihleri ve program 
rehberinin kontrol edilmesi gerekir. Ba vuru yaparken ba vuru tarihinden bir iki gün öncesinde 
ba vurulmas , sistemin kilitlenmesi gibi son dakika talihsizliklerinin önüne geçecektir. 
De erlendirme sürecinde, ba vuru ba ms z d uzmanlara atan r. Kalite ölçütleri çerçevesince 
d uzmanlar taraf ndan incelenir. AB projelerine ba vurmadan önce program rehberinden kalite 
ölçütleri kontrol edilerek projemizin bu ölçütleri kar lay p kar lamad kontrol edilmelidir. 

Ulusal Ajans 

Gençler/Gençlik 
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Ba vuran tüm projeler d uzmanlarca kalite ölçütlerine göre puanland ktan sonra puan s ras na 
göre listelenir. En yüksek puan alan projeden itibaren hibe miktar n  kar layacak kadar say daki 
proje desteklenir.  

gençlere yönelik hareketlilik, gönüllülük ve 

19.2.

b

f

19.3.

personelin yurt 

19.4. Akreditasyon 

mak üzere belgelendirilmesidir. Bu belgelendirme, özellikle mesleki ve teknik 

19.5.
 oluyoruz. 

projeyi, . Bu tür projeler 12 ay ile 36 

okul e a i o
KA220-SCH ilginizi çekebilir. Her projen

belirli 
Organisation 

Registration System'e .
gerekir. Kaydolma log in) 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
(organizasyon kimlik) izational identification 

number-
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

adresinden Organisation sekmesine Register my Organisation alt menüsünden kurumu 
bulamaman detmeniz

a

,
School Education Gateway ve eTwinning’i önermektedir. Ne var ki her iki platform 

242



 

da European School Education Platform’a 

seçmek iyi bir yol olabilir. Ancak hiç t

Okul e a i p KA220-SCH , okul e
küçük ölçekli ort KA210-SCH, mesleki e küçük ölçekli o KA210-VET ve 
mesleki e i o KA220-VET

https://www.ua.gov.tr/
Teklif ç

https://www.ua.gov.tr/anasayfa/icerikler/teklif-cagrilari/ adresinden

Bir detay olarak ülke seçiminden bahsedilebilir. https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-countries üç 
fark proje yürütücüsü 

p

https://www.ua.gov.tr/anasayfa/icerikler/yayginlastirma-ve-
gorunurluk/ . Tama projelere u
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

20. Haklar 
20.1.

Telif h fikri haklar olarak da bilinen fikri mülkiyet; edebiyat, sanat, müzik, mimari 

ürünüdür; bu /
/ belirli biçimlerde kontrol etmeyi tercih edebilir (Fikri 

.

 (   
tmenin ürünleri, yöntemleri (usulleri), 

”
mümkündür. 
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Fikri m
property rights), s nai haklar (industrial property rights) ile d haklar olarak üç ba ele

 13).

yöntem, doküman, eser, vb.) ve 
Telif  (copyrights

eri. 
mülkiyet

her iki hak için de suç unsurudur, 

(Patent Cooperation Treaty), EPC (The

[Sinema Eserleri ], MESAM [Müzik Eseri Sana özel 
hak ve 

haklar içerisinde yer alan patent, bir problemin teknik çözümü anlam
teknik bir belgedir.

-Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir 

. Patente 
konu ol için 
yolu gösteren bir fikirdir. Bu teknik çözümdeki teknik nitelik; fiziksel 

alet/cihaz, yöntem ve süreç/ â bilinenlerin teknolojik ilerlemesi 

Patent, ü

13.
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k
an mahsuller, edebiyat ve 

sanat eserleriyle bilim eserleri, bilginin sunumu, insan ve hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi 

 vb.) 
(Türk Patent, 2022)

en o ülkenin patent ile ilgili otorite
bilir. Patent

https://portal.turkpatent.gov.tr/anonim/arastirma/patent/detayli ve Google Patents’e 
e-devlet üzerinden Türk Patent ve Marka Kurumuna

Sisteme yüklenecek 

ise 

sunulur. Özette, bu bilgiler özetlenir. , ülkeden edinilen patente sahip 
belgesidir. Bu belgeye sahip olmak, ülkemizden

belli bir ücret ödenecektir. Bu ücretin 

na
dört 

zorunluluk bulunmayan durumlarda 

(Türk Patent, 2022
h

r (Deligöz, 2010).

20.2.
Creative Commons ’

bu uzun s yla lisanslamada
kendine yer edinmi T .
“B .

eserin 
(Creative Commons Türkiye, 2022). Creative 
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Commons 2020’de ortaya konan stratejiler Savunuculuk ( sistemi), (
); ( bilgi ve kültürel miras

Creative commons ile lisanslama için lisanslama türüne karar vermek ve web sitesinde 
u

eklemek yeterlidir (Creative Commons Türkiye, 2022).  

<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"><img 
-width:0" 

src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" /></a><br />Bu eser <a 
rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"> Creative 

sitenizde göstermeniz

T

A (author) = Yazar (K .)

S (source) = Kaynak (K .) 

L (license) = Lisans (CC lisans özetine .) 

edebilirsiniz. https://creativecommons.org.tr/hakkinda/

14. Creative Commons lisans türleri

Creative commons 
https://www.oercommons.org r. 
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Ekler
Ek 1. Tek grup öntest-sontest desen

Grup Ön test Son test

G O1 X O2

(Müdahale)

Tek grup ön test-son 

test ve son ulunan 
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Ek 2. 
Statik grup kar

Grup Son test

D X O2

(Müdahale)
K O2

2. Son 

or
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Statik grup ön test-son test desen: Bu desenin son

Grup Ön test Son test

D O1 X O2

(Müdahale)
K O2

3. Statik grup ön test-son test desen 

düzeylerini 
-sonuç 
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Ek 3. Ön test-

Grup Ön test Son test

R D
(Deney) O1 X O2

beceri 
(Müdahale)

R K
(Kontrol) O1 O2

Müdahale yok.
Ön test-son test kontrol gruplu seçkisiz desen 

yoluyla 
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Ek 4. gerçek deneysel desen örnekleri
Son test kontrol gruplu seçkisiz desen: Bu desenin ön test-son test kontrol 

d

lçümleri 

Grup Son test

R D
(Deney) X O2

(Müdahale)
R K

(Kontrol) O2

Son

kisiz desen
test 

Daha sonra bu çiftlerdeki denekler seçkisiz bir 
test-son test kontrol 

gruplu seçkisiz desen ve son test kontrol gruplu seçkisiz desene uyarlanabilir. MR

Grup Ön test Son test

MR D
(Deney) O1 X O2

(Müdahale)
MR K

(Kontrol) O1 O2

Derse 
Müdahale yok.

test-son 
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Ek 5. Ön test-son 

olur.   
Grup Ön test Son test

M D
(Deney) O1 X O2

(Müdahale)
M K

(Kontrol) O1 O2

Müdahale yok.
Ön test-son test 

Grup Son test

M D
(Deney) X O2

8 haf

(Müdahale)
M K

(Kotrol) O2

yok.
Son
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Ek 6. 

Kaynak: Howley, 2021 

Kaynak: Adu-Boateng ve Goodnough, 2022

Örnek 1

Örnek 2
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Kaynak: Kukul, vd., 2018 

Örnek 3
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Ek 7. Eylem örnekleri

Kaynak: Akademir, 2019.      

Kaynak: 

Örnek 1

Örnek 2
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Ek 8.

Kaynak: Robosa, vd., 2021 

Örnek 1

Örnek 2
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Ek 9. örnekleri

Kaynak: Kale, 2019. 

Örnek 1

Örnek 2
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Ek 10. An örnekleri

Kaynak: Chang, 2020.  

Örnek 1

Örnek 2
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Ek 11.

Kaynak: Tang, Lin ve Qian (2021). 

Kaynak: Akkaya, 2021 

Örnek 1

Örnek 2
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