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18)  Tablolara metin içerinde tıpkı şekillerdeki gibi 

   - Çapraz Başvuru ile atıfta bulunulur.  

     - Aşağıdaki/Yukarıdaki/Sağdaki/Yandaki tablo gibi ifadelerden kaçınılmalı! 
     - Tabloları etiketlendirerek isim vermek gerekir.  

    - Tablo isimlerine sayı numarasından sonra a, b gibi ekler getirilmemelidir!      

       → Şekiller için de aynı kurallar geçerlidir. 
 

19) Tablo başlıkları  

    - APA 6’ya göre tablo numarası ile başlık aynı satırda 
    - APA 7’ye göre tablo numarası ilk satırda, bir alt satırda başlık şeklinde 

       → Ayrı satırlarda yazılır.      

  İstatistiksel veriler tablolarda sunulurken 
     → İstatistiksel terimlerin kısaltmaları verilebilir 

          -Örneğin, yüzde oranı yerine (%, S, F, χ2) için semboller kullanılabilir. 

 
20) Tablo sütunlarına isim verilmelidir. 

 

21) Tablolarda bazı hücrelere ilişkin bir veri olmadığında  
   -O hücre boş bırakılmalı ancak elde edilmemiş ya da rapor edilmeyen bir veri ise 

     → Tire (-) işareti ile gösterilmelidir.  
 

  Korelasyon tablolarındaki tire işareti ise 

   - Her bir değişkenin kendisi ile olan ilişkisine ait değerin hesaplanmadığı            
                                                                                       → Anlamına gelmektedir. 

 

22)  Tablolar ile ilgili olarak aşağıdaki kontrol listesi kullanılabilir: 
  a) Tablo önemli mi? 

  b) Tablonun ismi, başlıkları ve notları tam mı ve  

       çift satır (duruma göre 1,5) aralığı mı? 
  c) Çalışmada kullanılan tabloların tamamı birbiri ile tutarlı mı? 

  ç) Tablo ismi kısa fakat açıklayıcı mı? 

  d) Her bir sütunun başlığı var mı? 
  e) Tüm kısaltmalar, italik yazı stilinin özel kullanım durumu, parantezler, çizgiler,  

      özel semboller açıklanmış mı? 

  f) Alfa gibi olasılık değerleri tanımlanmış ve  
     yıldız işaretleri uygun şekilde kullanılmış mı? 

  g) Tablo altına eklenen notlar, genel notlar, özel notlar ve  
      olasılık değerlerine ilişkin notlar şeklinde sıralanmış mı? 

  ğ) Tablo derginin/enstitünün sayfa genişliğine uygun şekilde düzenlenmiş mi? 

  h) Başka bir kaynaktan alınan ya da uyarlanan  
     tablolara ilişkin gerekli dipnot eklenmiş mi? 

  ı)  Tabloya metin içinde gönderme/atıf yapılmış mı? 

 

23)  Başka bir çalışmadan iki türlü aktarma yapılabilir: 

      

   1) Dolaylı aktarma/alıntı: 
        - Araştırmacı bilgiyi diğer çalışmalardan kendi dilinde özetlemesi… 

  2) Doğrudan aktarma/alıntı: 

       - Diğer çalışmalardan herhangi bir değişiklik yapılmadan aktarılmasıdır. 
       - Alıntılanan metnin kelime sayısı 40’tan daha az ise  

           →Metin içerisinde çift tırnak işareti (“”) arasında gösterilir.  

       - 40 ve daha fazla kelimeli doğrudan alıntılar  
            →Yeni bir satırdan ve bloğun tamamı yazı alanının sol tarafında  

                1,3 (tezlerde 1,25 olabilir) cm boşluk bırakılarak düzenlenir.  

        - Alıntının tamamı çift satır aralığı (tezlerde 1,5) olacak şekilde düzenlenir. 
 

24) Kanıt, açıklama veya kaynakları belirtmek amacıyla  

     - İçeriğe ilişkin dipnot veya telif hakkına dipnotlardan yararlanılabilir. 
 

25)  Okuyucuya detaylı bilgi (matematiksel kanıtlar, büyük tablolar, kelime 

listeleri, anket örneği veya araştırmada kullanılan ölçme araçları, bilgisayar 
programları, izinler, vb.) sunmak istediğimizde  

    → Okuyucunun dikkatini dağıtmamak için bu bilgiler eklerde verilebilir.     
 

 - Ölçme araçları eklerde sunulsa dahi  
        →  Başka kaynaktan alınmış/uyarlanmışsa telif hakkı izni belirtilmelidir. 

 

 

KAYNAK GÖSTERİMİ 

 

Raporlaştırmada alanyazın (literatür) taraması sürecinde 
 - Ulaşılan ve çalışmada kullanılan kaynakların 

    - Hem metin içinde gösterilmesi  

    - Hem de tam künyelerini gösterir bir kaynak listesi → Sunulması gerekir.  
           → Bu araştırmacının en temel sorumluluğudur.  

          (Etik bölümünde bu sorumluluğun önemli anlatılacaktır) 

 
Bir yayının (makale, tez) sonunda yer alan kaynaklar listesi  

   → Yayını belgeler ve  

   → Her bir kaynağa ulaşmak için önemli bilgiler sağlar.  
 

Yazarlar kaynakları gösterirken  

  -Sağduyulu olmalı ve yalnızca 

     - Yaptıkları araştırmada ve makalenin hazırlanmasında  
           → Kullandıkları kaynakları göstermelidirler.  
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Kaynaklar listesi oluşturmanın amacı  

 - Okurların bu kaynaklara ulaşmasına ve kullanmasına imkân tanımak olduğu için 
    → Bu listenin doğru ve eksiksiz olması gerekir.  
 

Her bir kaynak genellikle  
 -Yazar, yayımlanma tarihi, başlık, yayımlanma yeri bilgilerini içerir.  
 

Yazarlar kaynaklar listesinde bulunan tüm bilgilerden sorumludur. 

 

 Sosyal Bilimler alanında en sık kullanılan  
  - “Amerikan Psikoloji Derneği” tarafından belirlenen 

      kaynak gösterimi ile ilgili kurallara (APA6) yer verilmiştir. 
 

 

Kaynakların Metin İçinde Gösterimi 

 
1) Tek Yazarlı Bir Çalışma 

   “Kılıç (2006) iki farklı çoklu ortamı karşılaştırdığı çalışmada …………” 

   “Bu çalışmada iki farklı çoklu ortam karşılaştırılmış (Kılıç, 2006).” 
 

2) İki yazarlı bir çalışma kaynak olarak gösterildiğinde  

   -Metin içinde her seferinde yazarların her ikisinin de soyadı belirtilir. 
 

3) Üç, dört ya da beş yazarlı bir çalışma 

   [Metin içinde kaynağın ilk gösterildiği yerde yazarların tamamı verilir]. 
   “Büyüköztürk, Akgün, Demirel, Karadeniz ve Kılıç (2022) çalışmalarında ….”         

   [Kaynağın ilk geçtiği yerden sonraki paragraflardaki aşağıdaki gibi verilir] 

   “ Büyüköztürk vd. (2006) çalışmalarında” 
  

    [Tekrar vurgulanması gerektiğinde tarih yinelenmez.] 

    “ Büyüköztürk vd. çalışmalarında ….” 
 

4)  Altı ya da daha fazla yazarlı bir çalışma kaynak olarak gösterildiğinde 

  - Metin içinde alıntının yapıldığı ilk yerde  
    → Yalnızca ilk yazarın soyadı verildikten sonra “vd.” eklenir ve 

    → Virgülden sonra çalışmanın yayın yılı verilir. 

 

5) Grupların Yaptığı Yayınlar 

  - Alıntının yapıldığı ilk yerde: (Yükseköğretim Kurulu [YÖK], 2015) 

  - Sonraki alıntılarda: (YÖK, 2015) 
 

6) Aynı Parantez İçinde İki ya da Daha Fazla Çalışmanın Kaynak Olarak 

Gösterilmesi 

- Aynı yazarın birden fazla çalışması → Aynı parantezde  

- Kaynak olarak gösterileceğinde ise  →  Yıllara göre sıralama yapılır.  

       → Baskıda olan yayınlar en sona eklenir. 
 

   “ (Kılıç Çakmak ve Karataş, 2020, 2021)” 
    “(Karataş, 2010, 2020, baskıda)” 
 

- Aynı yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla yayını 
   - Kaynak olarak gösterileceğinde 

      →Yayın yıllarının yanına sırasıyla a, b, c ve diğer harfler alfabetik eklenir. 

 “ (Kılıç Çakmak, 2004a, 2004b, 2004c; Kılıç, 2004, baskıda-a, baskıda-b)” 
 

-  Farklı yazarlara ait iki ya da daha fazla çalışma aynı parantez içinde 
   - Kaynak olarak gösterileceğinde 

        → Yazarların soyadlarına göre alfabetik sırada verilir.  

        → Kaynakların arasına noktalı virgül eklenir. 
  “ (Karataş, 2018; Kılıç, 2003; Kılıç Çakmak, 2020)” 

 

 
Kaynaklar Listesinin Düzenlenmesi 

 

- Kaynaklar ilk yazarın soyadına göre alfabetik sıraya konulur. 
- Aynı yazarın farklı yıllarda tek başına yaptığı çalışmalar 

   →Yıl sırasına göre önce yapılan çalışmadan başlanarak düzenlenir. 
 
 

 -Aynı yazarın/yazarların aynı tarihli çalışmaları listelenirken  

   → Çalışmanın adı alfabetik olarak sıralanır.  

   → Yayın yılından sonra a, b, c … şeklinde alfabetik olarak 

                                                                           → Küçük harfler yerleştirilir. 
 
 

 - Aynı soyadlı farklı yazarların çalışmaları 

     → Yazarların isimleri dikkate alınarak alfabetik olarak sıralanır. 
 

Süreli yayınlar: 

- Yazar, A. A., Yazar, B. B. ve Yazar, C. C. (2004). Makalenin adı. Süreli Yayının 

Adı, xx, xxx-xxx. 
 

Süresiz yayınlar: 

- Yazar, A. A.(2004). Çalışmanın adı. Yer: Yayınevi. 
 

Kitap bölümü: 

-Yazar, A. A. ve Yazar, B. B. (2004). Bölümün adı. A. Editör, B. Editör ve C. Editör. 
(Ed.), Kitabın adı (s. xxx-xxx). Yer: Yayınevi. 
 

Çevrim içi süreli yayınlar: 

- Yazar, A. A., Yazar, B. B. ve Yazar, C. C. (2004). Makalenin adı. Süreli Yayının 

Adı, xx, xxx-xxx. http:// xxxxxx.com adresinden alınmıştır. 
 

Çevrim içi dokümanlar: 

-Yazar, A. A.  (2002). Çalışmanın adı. http:// xxxxxx.com adresinden alınmıştır. 
 

   

   

   



MODÜL 4                                               18-A                       Konu Anlatım 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Tablo 1. Kaynak Gösterimine İlişkin Örnekler 
 

 

 

GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK 
 

 

GİRİŞİMCİLİK 

 

Girişimcilik ifadesine ilk kez  

     → Ekonomist RİCHARD CANTİLLON (1755) ile rastlıyoruz.  
 

Girişimci toplumun istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için 

 - Kaynakları bir araya getiren 

       - Bu ihtiyaçları yerine getirirken risk alan 

               - Yeni bir ürün veya hizmet üreten kişidir. 
 

Türk Dil Kurumuna (TDK) (2022) göre  

Girişim:  “Bir işi yapmak için harekete geçme”dir. 

Girişimci: “Ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan” 
Girişimcilik:“Girişimci olma durumu” 
 
 

Girişimcilikte→ Sosyal ve ticari açıdan katma değer yaratmak vardır.  
 

Girişimciliği farklı geçmişe sahip bireyler  

 - Örneğin ekonomistler, psikologlar, sosyologlar farklı farklı yorumlar.  
 

Girişimci bireyler  

→ Diğer bireylerden farklı olarak farklı çabalar sarf eder.  

→ Girişimciliğe konu olan yeniliği keşfeder. 
     ( ürün veya hizmet veya kurumsallaşma yollarını …)  
 

Eğitimci bakış açısıyla yaklaşıldığında ( AKKAYA’a göre) 

  - Öğretmenlerden 
    - Yeni bir iş kurma beklentisinden daha çok öğretmenlerin 

       → Bu becerileri sergilemeleri 

          → Bu zihniyeti yansıtmalarıyla ilgili olduğu düşünülmektedir  
 

Alanyazında farklı girişimcilik tanımları yapılmıştır. 

- Örgütsel verimsizliğin azaltılması 
- Kıt kaynakların koordinasyonu 

- Kontrol edilen kaynakların ötesinde fırsat arayışı 

- Risk alma 
- Yenilikleri yakalama 

- Dinamik bir vizyon değişimi …. gibi başlıklar dikkat çeken hususlardır. 

 
Girişimcilik ekollerinin Sınıflandırılması: 
 

 

- Kişisel nitelikler olarak → Büyük insan olmayı 
 

- Psikolojik özellikler → Fırsatları tanımlamayı 
 

- Klasik, davranış ve yönetim bağlamında→ Yönetim ve liderliği 
 

- Yeniden değerlendirme bağlamında →İç girişimcilik olarak sınıflandırılır. 
 
 

Öğretmen Girişimciliğini üç başlıkta ele alabiliriz:  

 

1) Girişimcilik Eğitimi ve Pedagojisi 
2) Girişimde Bulunma, İş Geliştirme ve Kurma 

3) Girişimci Yetkinlik ve Davranışlar 

 
1) Girişimcilik eğitimi: 

    Girişimciliğe ait beceri ve zihniyeti kazanıp eyleme dönüştürme için 

      → Yaratıcı fikirlerin işe koşulmasını sağlayacak bir eğitimdir.  
      

    Girişimcilikte ticari kaygı olmakla beraber girişimcilik eğitiminde 

     - Bu kaygıdan bağımsız olarak  
     →Girişimcilik ile ilgili düşünce yapısının her düzeyde geliştirilmesi hedeflenir.  

 

MODÜL 4                                               18-B                      Konu Anlatım 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bu düşünce yapısının geliştirilmesi → Okul öncesi dönemi de kapsar. 
 

Öğrencilerini girişimci olarak yetiştirmek isteyen bir öğretmenin  

   → Kendisinin de öğrencilerine rol model olması gerekir.  

 
Kendi öğretmenlerinde 

      - Girişimcilik becerilerini izleme şansına sahip bir öğretmenin 

                     → Bunu öğrencilerine yansıtması daha kolay olacaktır.  
 

Öğretmenlerin öğrencilerinin  (AKKAYA’ya göre) 
 - Yaratıcılıklarını 

 - Yenilik becerilerini ve 

 - Girişimcilik zihniyetlerini geliştirebilecek 

    → Bazı öğrenme/öğretme yöntem/stratejileri: 

      - Deneyimsel öğrenme 

      - Yaratıcı problem çözümü 
      - Probleme dayalı öğrenme 

      - Proje temelli öğrenme 

      - Disiplinler arası öğrenme … vb. sıralanabilir. 
 

Günümüzde  

- Okulların içinde bulunduğu sorunlar ve 
- Eğitime yönelik değişen beklentiler 

   → Öğrencileri ve toplum için kaliteli hizmet sunacak 

   → Yeniliklere öncülük etmeye istekli ve 
   → Yetenekli öğretmenlere olan ihtiyacı artırmıştır.  

 

Öğretmenler okullarda değer yaratacak değişimlerin aracıları olarak görülür. 
 

Öğretmenlerin  

 - Girişimci yetkinlik ve davranışlar kazanması ve  

 - Bu kazanımlarını eğitim ortamlarında kullanmasının  
                  → Bu ihtiyacı karşılayacağı düşünülmektedir.  

 

Öğretmenlerin girişimci davranışları:    (AKKAYA’ya göre) 
 

1) Fırsatları tanıma (risk alma) 
2) İnisiyatif alma ve risk yönetimi 

3) İnovasyon 

4) Bir projeyi planlama ve yönetme yeteneği 
5) Dış kaynak arayışı 

 

Öğretmen girişimciliğine ilişkin bazı yetkinlik, davranış ve özellikler: 
 

1) Sosyal motivasyon 

2) Yenilikçilik 
3) İş birliklilik 

4) Proaktif (başkalarını sınırlandıran engellerle kendini kısıtlamayan) 

5) Fırsat odaklı (her zaman değer ve değişim yaratama potansiyelini arayan) 
6) İşinin farkında olan 

7) Bilgili (yalnızca pedagojik ve alan bilgisi değil, girişimcilik bilgisi de olan) 

8) Özverili (sorumluluk duygusu ve kararlılık) 
9) Becerikli (kaynak edinme, çeşitli kaynakları bulma) 

10) Risk toleranslı 

11) Vizyoner 
12) Kişisel gelişim odaklılık 

 
 

Ülkemizde girişimcilik için Neler Yapılabilir?  ( ÖNEL’egöre) 
 

 1) Tüm eğitim kademelerinde  girişimcilik eğitimi verilebilir. 

 2) Okullarda girişimci kültürün oluşturulmasına yönelik 
       → Öncelikle okul yöneticileri eğitilebilir 

 3) Eğitim fakültelerinin tüm eğitim programlarında 

       → Öğretmen adaylarına girişimcilik eğitimi verilebilir. 
 4)  Girişimcilik konusunda hizmet içinde görev alan 

       → Öğretmenlere yönelik eğitimler düzenlenebilir. 
 5)  Girişimcilik eğitimi için  

    - Okul müdürlerinin 

      - Öğretmenlerin 

         - Öğrencilerin ve 

             - İş dünyasının birbirleri ile fikir alışverişinde bulunabilecekleri 

                     → Öğrenme portalları veya sanal platformlar oluşturulabilir. 
 

 6)  Okullar-iş dünyası arasındaki iş birliği teşvik edilebilir. 

 
 Ülkemizde Girişimcilikle İlgili Şimdiye Kadar Neler Yapılmış?( ÖNEL’egöre) 
 

 1) MEB 
 2) Talim Terbiye Kurulu (TTK)  

 3) Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 

 4) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) 
 5) TÜBİTAK        →  çalışmalar yapmıştır. 
 

 1) Eylem Planı’nda (2014-2018) 
 2) MEB Stratejik Planı’nda (2010-2014) 

 3) Onuncu Kalkınma Planı'nda yer almıştır.  
 

 KOSGEB tarafından  

 “Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı” (GİSEP) oluşturulmuş ve 
  - Bu eylem planı 01/07/2015 tarih ve 29403 sayılı Resmî Gazete’de   

       →    Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

   

   

   

   

   

   

   

   


