
MODÜL 4                                            9-A            DEĞERLENDİRME 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Test / Ölçek Geliştirmenin Aşamaları 

 
Şekil 6. Test/ölçek geliştirme aşamaları 

 
 

Test/ölçek uyarlama Aşamaları 

 
 

 
 

GÖZLEM VE GÖRÜŞME 
 

GÖZLEM 
 

 Araştırmada ihtiyaç duyulan verilerin belli hedeflere odaklanılarak 

 Çıplak gözle ya da bir araç kullanılarak izlenmesi suretiyle toplanması sürecidir.  
 

Yapılandırılmamış Gözlem: Gözlem öncesi gözlemciye bilgi toplamada ve 
kaydetmede özgürlük sağlayan bir tür gözlem yöntemidir.  
 

Yapılandırılmış Gözlem:  Gözlenecek şeyle ilgili daha iyi bir yapılanma, 

yönelim ve sistematik bir yaklaşım kullanılmaktadır.  
 

Gözlemci Gözlem Sürecine Katılım Şekilleri: 

1) Bir grup üyesi gibi etkili ve tam olarak katılır. Veya 

2) Hiçbir etkisi olmaksızın katılır.  
 

 
 

GÖRÜŞME 

 En az iki kişi arasında sözlü olarak sürdürülen bir iletişim sürecidir.  

 

GÖRÜŞME TÜRLERİ 

1) Yapılandırılmış G. 3) Yarı yapılandırılmış G. 5) Odak grup Görüşme 

2) Yapılandırılmamış G. 4) Etnografik G.  
 

Görüşmeyi sonunda notlar tutulur.  

Verilerinin analizinde sıklıkla içerik analizi kullanılmaktadır. 
 

 

1) Yapılandırılmış Görüşme: 

 Araştırmacının belirli bir sırayla önceden hazırlamış olduğu sorular vardır. 

 

2) Yapılandırılmamış Görüşme: 

 Araştırmacıya maddeleri sormada büyük serbestlik sağlar.  
 Sorular ve sıralamaları sabit değil → Görüşme sırasında gelişebilir. 

 

3) Yarı Yapılandırılmış Görüşme 

 Hem sabit seçenekli cevaplama hem de ilgili alanda derinlemesine gidebilmedir.  

 Bu tür görüşme → Diğer iki yöntemin avantajlarını ve dezavantajlarını içerir.  
 

 

4) Etnografik Görüşme: 

 Kültür ile ilgili görüşmeler… 
 

 

5) Odak Grup Görüşmeleri: 

 Küçük bir grupla yapılandırılmamış görüşmedir. 
 

 
İ 
 

 
 
 
 

BİLİMSEL RAPORUN BÖLÜMLERİ 
     

 Raporlaştırma sürecinde Sosyal bilimler alanında ağırlıklı olarak 

  → Amerikan Psikoloji Derneği’nin hazırladığı yazım kuralları kullanılır. 
 

Bilimsel yazıların hazırlanmasında belli kuralların olması 

Okuyucular arasında ortak bir dilin oluşmasını ve iletişimin kurulmasını sağlar 
 

 

 

Çalışmalarda Kullanılan Ana Başlıklar:                           BÜYÜKÖZTÜRK 
 

 Küçük bir grupla yapılandırılmamış görüşmedir. 
 

 

1) Başlık:  
 

 Amacı → Çalışma hakkında okuyucuya bilgi vermektir. 
 

 Başlıklarda kısaltma kullanılmamalıdır!  
 

 

2) Yazar adı:  
 

 Her çalışmada yazar/yazarların adı ve yazarlara ilişkin kurum bilgisi yer alır.  

 - Önce ilk adı, varsa ikinci adı ve soyadı yazılmalıdır.  
 - İsimler tüm yayınlarda aynı şekilde kullanılır ( Takip açısından) 

 - Çalışmalarda Yazarların unvan bilgisi verilmemelidir.  

Yazar adı büyük - küçük harflerle ortalı ve başlığın bir alt satırına yazılır. 
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3) Özet bölümü: 
 

 Kısa, ayrıntılı ve çok yönlü olmalıdır. Çalışma hakkında fikir vermelidir.  

 Bilgi yoğunluğu açısından yeterli ve okunaklı olmalı 
 

- Araştırmanın amacını, içeriğini ve yöntemini yansıtmalıdır. 
- 120 kelimeyi geçmemeli ve özete en önemli olan bilgiyle başlanmalıdır.  

- Özette çalışmanın en önemli dört veya beş bulgusu veya sonucu verilmelidir. 
 

 

4) Giriş bölümü:  
 

- Çalışmanın problemi sunulur, tanıtılır ve yeni bir sayfadan başlatılmalıdır.  
- Giriş kısmında araştırmaya ilişkin alt yapı oluşturulur. Ayrıntıya girilmez! 

- Önceki çalışmalarla mevcut çalışma arasındaki mantıksal ilişkiler kurulur.  
 

 

 

5) Ardından problem 
 

 Okuyucuların anlayabilmesi için yeterince açık ve anlaşılır verilmelidir.  
  → Problemin çözümündeki yaklaşım ortaya konulmalıdır.  

 

 

 

6) Problemin çözümündeki yaklaşım: 
 

 Değişkenler tanımlanır ve araştırma amacı, hipotezleri ve/veya soruları verilir. 
 

 

 

7) Yöntem bölümü: 
 

  Araştırmanın nasıl yürütüldüğüne ilişkin detaylar yer alır.  

 → Güvenirlik ve geçerliğinin uygunluğunun değerlendirilmesinde önemlidir.  
 

Yöntem bölümünde 

 -Araştırma desenini - Çalışma grubu/örneklemi - Veri toplama araçları ve süreci 

 -Veri analizi ve uygulama süreci    → Detaylı olarak açıklanır.  
 

 

8) Bulgular bölümü: 
 

 Toplanan verilerin analizine ilişkin istatistiksel sonuçlar özetlenir.  
 

 Bulgular Sonucu destekleyecek şekilde gereksiz ayrıntılara girmeden raporlanır.  

   → Bu bölümde bulguların yorumlanması ve tartışılması uygun değildir! 
 

 

 
 

9) Tartışma bölümü: 
   

 Özellikle çalışma soruları /hipotezleriyle ilgili değerlendirme ve yorumlar yapılır 
 

- Bu bulguların kuramsal önemi ve sonuçların geçerliliği vurgulanır.  

 Tartışma bölümünün kısa ve açık olduğu durumda iki bölüm birleştirilebilir. 

   Bölüm başlığı→ “Bulgular ve Tartışma” - “Bulgular ve Sonuçlar” yapılır. 
 

 

10) Kaynaklar listesi: 
   

 Kullanılan kaynakların tamamı verilir. ( Az ve öz olmalı ) 

 Kaynaklar bölümü de→ Yeni bir sayfada başlatılır.  
   

 APA’ya göre hazırlanan çalışmalarda  
Kaynaklar çift satır aralığına göre düzenlenir ve her bir kaynağın 

- İlk satırı → Sola hizalı  

- İkinci satırı → İçerden yazılacak şekilde düzenlenmelidir.  
 
 

11) Ekler bölümü: 
   

 Ekler→ Bir materyal çalışmada gövde kısmında detaylı verilemiyorsa kullanılır. 

 - Ayrı sayfada başlamalı ( Her bir ek ayrı sayfalarda yer almalı) 
 - Çift satır aralığı ile yazılmalıdır.  

- Her bir ek büyük harflerle A, B şeklinde sıralanmalıdır.  

- Metin içinde eklere gönderme yapılırken de bu sıralama kullanılmalıdır. 
 
 

12) Yazar notu: 
   

 Kuramsal bilgi ve finansal desteğin kaynağı belirtilir 

 Çalışmaya destek veren meslektaşlar verilir. 
 

 

YAZIM KURALLARI 
 

 

  BÜYÜKÖZTÜRK ve arkadaşları (2020) Bilimsel raporlar için belirlemişlerdir.  

 Tezlerde bilimsel makalelerde genellikle → APA 6 - APA 7 atıf stili kullanılır  
 

  APA (American Psychological Association → Amerikan Psikoloji Derneği )  
 

 

 1) Her bir sayfanın üst, alt, sağ ve solundan 2.54 cm boşluk bırakılmalıdır. 

 2)  Kelimeler arasındaki boşluklar için kelime işlemcinin özellikleri kullanılır:       

  - İki yana yasla özelliği ile aradaki boşlukları kendiliğinden ayarlar. 

 - Belli bir boşluk bırakılmak istendiğinde tab tuşuna basılmalı 

 3) APA 6’ya göre 12 punto Times New Roman → Serif’li  

  (Serifli yazı karakteri, karakterlerin kenarlarındaki tırnağı ifade etmektedir.)       
   

  Örneğin Times New Roman ve serifli / Arial ( Tırnaksız yani sans serif ) 

 4) APA 7 ile birlikte dijital ekranlarda kolay okunabilen Sans serif geliştirildi. 

  - Arial 11 -  Georgia 11  -  Calibri 11 -  Lucida Sans Unicode 10 

  -  Computer Modern 10   -  Times New Roman 12 
                   
 

- Sıkıştırılmış yazı karakterleri boşluğu azaltma özellikler kullanılmamalıdır! 
 

 5) Rakam olan “0” ile harf olan “o” birbirinin yerine kullanılmamalıdır!  

    → Kelimeler satır sonunda kesinlikle bölünmemelidir. 
 

 6)  Satır aralığı özelliklerini çift (tezlerde 1,5) olarak düzenlemek gerekir. 
 

 7)  Yazılar sola hizalı /  Sağ kenar girintili olarak bırakılmalı ve  

- Kelimeler satır sonunda kesinlikle bölünmemelidir.  

→ Tezler için iki yana yaslanmalıdır. 
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 8) Sayfa kenar boşluklarını düzenlemek için Sayfa Düzeni  menüsünden 
     Makaleler için üst, alt, sağ ve solundan 2,54 cm boşluk bırakılmalıdır.  

Kelime işlemci İngilizce ise ondalık “.” / Türkçe ise ondalık  “,” ile yazılmalı. 

   →  Bilimsel raporumuz tez ise ilgili enstitünün kuralları geçerlidir. 

 Sayfa numarası →  Sayfanın sağ üst köşesine yazılır. 

 Tezlerde ise →  Sağ alt köşe veya alt ortaya yerleştirilmelidir. 

 9) Üstbilgi başlığı çalışma başlığının ilk iki veya üç kelimesinden oluşur. 
→ Üst bilgi sağ üst köşeye, sayfa numarasından önceye yerleştirilir.     

→ Tezlerde gerek yok! Dergilerde sayfa numarası ile üst bilgi olarak eklenen  

     başlık arasına 5 karakterlik boşluk bırakmak gerekir. 

 10) Başlık düzeyleri bölümleri ve bilgi bulmada kolaylık sağlar. 
 

→ Başlıklar numara veya harf kullanılarak etiketlenmemelidir.  

→ Başvurular menüsü altında→ Metin Ekle →Başlık düzeyi kelime İşlemci  
 

 

 11)Sayfa düzenlemede kesmelerden kullanılabilir. (Düzen menüsü→ Kesmeler  

12)  APA stilinin genel kurallarına göre  
     - 10’un altındaki sayılar → Yazı ile ( Bir – iki – üç …. ) 

    -  10 ve 10’unun üzerindeki sayılar → Rakam ile yazılır. ( 16 , 44 … ) 

 → Fakat bu kuralın uygulanmadığı bazı istisnai durumlar da vardır. 
           ( Ayrıntılı bilgi Konu anlatım kısmında işlenmiştir !) 

 13)  Matematiksel ifadelerde her bir ifadeden sonra boşluk bırakılmalıdır: 

         a + b = c’nin okunması → a+b=c’nin okunmasına göre daha kolaydır. 

 Denklemler metin içinde metinlerle aynı hizada olacak şekilde düzenlenmelidir: 

a = [(1 + b) / x ]1/2 şeklinde yazılmalıdır.   Aynı ifade,    şeklinde 

belirtildiğinde, metin içine bu ifadeyi yerleştirmek zor olacaktır 

 14) Şekiller ve tablolar gerçekten gerekli ise kullanılmalıdır 

 15)  Şekil kullanmak  →  Bilgiyi sunmanın en etkili yoludur: 

 Şekil metni tamamlıyorsa ya da uzun bir tartışmayı engelliyorsa etkilidir. 

   Bir şekil düzenlenirken: 

 Şekillerde kullanılan yazıların okunaklı olmalıdır. (Yazı büyüklüğü önemli) 

 →  8 puntodan küçük, 14 puntodan büyük olmamalıdır.  
 → Yalnızca ilk harfler büyük olacak şekilde düzenlenmelidir. 

           ( Ayrıntılı bilgi Konu anlatım kısmında işlenmiştir !) 

 16) Sayfa düzenlemelerinde yeni bir başlığın/görselin/tablonun 
- Yeni bir sayfadan başlaması için kesmelerden yararlanılabilir. 

- Ctrl tuşu ile Enter tuşuna birlikte basılarak yeni sayfaya geçilebilir. (Ctrl +Enter) 

 Tamamen yeni bir bölüme geçmek için  

 Sayfa Düzeni → Kesmeler → Bölüm Sonuna tıklanabilir.  

 Sayfa için kesme konulup konulmadığı anlamak için  

 Araç çubuğundan Giriş → Göster/Gizle komutundan yararlanabiliriz. 

  → Gizle açıkken  işareti  Enter’a basılıp basılmadığını gösterir. 

 17) Şekiller için geçerli kurallar tablolar için de geçerlidir.  

     - Yalnızca tablo etiketlendirmeleri tablonun üzerinde verilir. 

 18)  Tablolara (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!      

 19) Tablo başlıkları ayrı satırlarda yazılır. 
 APA 6’ya göre tablo numarası ile başlık aynı satırda 

 APA 7’ye göre tablo numarası ilk satırda, bir alt satırda başlık şeklinde     

 20) Tablo sütunlarına isim verilmelidir. 

 21) Tablolarda bazı hücrelerde veri olmadığında  o hücre boş bırakılmalı ancak    

  Elde edilmemiş ya da rapor edilmeyen veri ise Tire (-) işareti ile gösterilmelidir.  

 22)  Tablolar ile ilgili olarak aşağıdaki kontrol listesi kullanılabilir: 

       ( Ayrıntılı bilgi Konu anlatım kısmında işlenmiştir !) 

 23)  Başka bir çalışmadan iki türlü aktarma yapılabilir: 

1) Dolaylı aktarma/alıntı: Bilgi diğer çalışmalardan kendi dilinde özetlenir. 

2) Doğrudan aktarma/alıntı: Herhangi bir değişiklik yapılmadan aktarılır. 

Alıntılanan metnin kelime sayısı 40’tan daha az ise çift tırnak işareti (“”) ile  

40 ve daha fazla kelimeli doğrudan alınır: 

  -Yeni bir satırdan ve bloğun tamamı yazı alanının sol tarafında  
  - 1,3 cm (tezlerde 1,25 olabilir) 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 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 kaynakların hem metin içinde gösterilmesi hem de  

 Tam künyelerini gösterir bir kaynak listesi → Sunulması gerekir.  

      → Bu araştırmacının en temel sorumluluğudur. 
 

Bir yayının (makale, tez) sonunda yer alan kaynaklar listesi  
   → Yayını belgeler ve her bir kaynağa ulaşmak için önemli bilgiler sağlar.  
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  Kaynaklar 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 

  ( Ayrıntılı bilgi Konu anlatım kısmında işlenmiştir !) 

 

Kaynaklar Listesinin Düzenlenmesi 
 

   ( Ayrıntılı bilgi Konu anlatım kısmında işlenmiştir !) 

    Tablo 1. Kaynak Gösterimine İlişkin Örnekler 

 

GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK 
   

 Girişimcilik ifadesine ilk kez  → RİCHARD CANTİLLON (1755) kullandı. 

Girişimci toplumun istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için risk alan 

 - Kaynakları bir araya getiren ve 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.  
 

 Girişimci bireyler  

 → Diğer bireylerden farklı olarak farklı çabalar sarf eder.  

 → Girişimciliğe konu olan yeniliği keşfeder. 

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  
 
 

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 
 

 

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 
 Girişimcilik ile ilgili düşünce yapısının her düzeyde geliştirilmesi hedeflenir.  

 Bu düşünce yapısının geliştirilmesi → Okul öncesi dönemi de kapsar. 
 

Öğrencilerini girişimci olarak yetiştirmek isteyen bir öğretmenin  

   → Kendisinin de öğrencilerine rol model olması gerekir.  

 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. 
 

Öğretmenler okullarda değer yaratacak değişimlerin aracıları olarak görülür.  

 

Öğretmenlerin girişimci davranışları:    (AKKAYA’ya göre) 
 

1) Fırsatları tanıma (risk alma)     4) Bir projeyi planlama ve yönetme yeteneği 

2) İnisiyatif alma ve risk yönetimi  5) Dış kaynak arayışı 
3) İnovasyon 

 

Ülkemizde Girişimcilikle İlgili Şimdiye Kadar Neler Yapılmış?        ÖNEL 
 

  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  

(Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) 
 

  GİSEP (Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı oluşturulmuş ve 

  - Bu eylem planı 01/07/2015 tarih ve 29403 sayılı Resmî Gazete’de   
       →    Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

 


