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TÜBİTAK’ın etik ihlallerine ilişkin listeleri: 
 

1) Olmayan verileri üretmek (uydurma) 

2) Sonuçları, materyalleri değiştirmek (çarpıtma) 

3) Başkasının ürünlerini atıf yapmadan kullanmak (aşırma) 
4) Aynı çalışmaya başka başka yerlerde yayımlamak (dublikasyon) 

5) Bütününü parça parça yayın hâline getirmek (dilimleme) 

6) Araştırma desteğini belirtmemek 
7) Yazarlarının isim sırasını değiştirmek 

8) Yazar olmayan birini göstermek 

9) Yayınlanmamış başka birine ait çalışmayı kendine mal etmek. 
 

Araştırma etiğini garanti altına almak için başta vicdani sorumluluk 

  - Etik komisyonlardan   - Araştırma yapılan kurumlardan 
  - Bireylerin kendilerinden   - Reşit olmayanların velilerinden izin almak gerekir. 
 

 

VERİLERİN TOPLANMASI 
 

 

Ölçme Düzeyi (Ölçek Türü): Birey ya da nesnelerin ölçülen özelliklerine ilişkin 

elde edilen ölçme sonuçlarının matematiksel nitelikleridir. 
 

Ölçme Düzeyi (Ölçek Türü) Çeşitleri: 
 

 1) Sınıflama 2)  Sıralama 3)  Aralık   4) Oran 
 

Verilerin toplanmasında kullanılan farklı araçlar: 
 

1) Anket   3) Testler 

2) Görüşme/gözlem formu 4)  Derecelendirme ölçekleri 
 

Veri Toplama Araçları: 1) Araştırmacı tarafından doldurulan araçlar  
 

a- Derecelendirme ölçekleri     d- Çeteleme 

b- Görüşme çizelgeleri  e- Performans kontrol listeleri 

c- Gözlem formları    f- Zaman ve hareket kayıtları (loglar) 

Veri Toplama Araçları: 2) Denekler tarafından doldurulan araçlar  
 

a- Anketler d- Kişilik envanterleri 

b- Öz değerlendirme kontrol listeleri e- Başarı/yetenek testleri 

c- Tutum ölçekleri    f- Performans testleri 
 
 

GEÇERLİK 
 

Ölçülmek istenen özelliğin ölçülebilme derecesidir.  
 

GEÇERLİK TÜRLERİ 
 

1) Kapsam G. 2) Ölçüt G. 3) Yapı G. 4) Görünüş G. 
 

1) Kapsam Geçerliği: 

Ölçülmek istenen içeriğe ya da aracın ölçme amacına uygunluğu. 
 

2) Ölçüt Geçerliği: 

 Test puanlarının ölçüt puanları ile ilişkili olması 

 a) Ölçüt aynı veya yakın bir zamanda ölçülmüşse: Eş zaman/hâlihazır geçerliği 
 b) Sonra ölçülmüşse → Yordama geçerliği   

 
 

3) Yapı Geçerliği: 

 Test puanları, testin ölçtüğünü varsaydığı kavramı/yapıyı ölçüyor mu?  
 

4) Görünüş Geçerliği: 

 Teste ilişkin bir teknik değildir! 

 Bir ölçme aracının ismi, açıklamaları ve sorularıyla ölçüyor görünmesi durumu. 
 

 
 

 

Geçerliği Etkileyen Faktörler 
 

 1) Ölçme sonuçlarının güvenirliği  3) Puanlayıcı yanlılığı 

 2) Ölçme yöntemi ve madde sayısı  4) Uygulama koşulları 
 

  

GÜVENİRLİK 
 

 

Aynı ölçme aracının bağımsız ölçümleri arasındaki tutarlılıktır. 
Elde edilen puanların hatadan ne kadar uzak olduğunun göstergesidir.   
 

 

Güvenirlik Katsayısının Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemler: 
 

 1) Kuder Richardson (KR-20)  3) Testi yarılama  5) Test Tekrar Test 

 2) Cronbach Alpha (α)  4) Eş Formlar  
 

1) Kuder Richardson (KR-20) Yöntemi: 
 

 Bir testtte verilen cevaplar - 1 (doğru) ve 0 (yanlış) ile puanlandığında veya 

 Evet/hayır gibi iki seçenekli olması durumunda kullanılır.  
 

 

2) Cronbach Alpha (α)Yöntemi: 
 

 Özellikle cevapların derecelendirme ölçeğinde elde edildiği durumlarda … 
 

 

3) Testi yarılama (eş değer yarılar) Yöntemi: 
 

 Testin iki eş (paralel) formundan elde edilen puanlar arasındaki  
   → Korelasyona dayalı olarak testin tümü için güvenirlik tahmini yapılmasıdır. 

 

 

4) Eş Formlar Yöntemi: 
 

 Bir aracın iki farklı eş formu aynı gruba  aynı zaman diliminde uygulanır.  
 Ölçüm puanları arasındaki ilişki katsayısı yüksekse güvenirlik de yüksektir.  

 

 

5) Test Tekrar Test Yöntemi 
 

  Aynı aracın aynı gruba belli aralıklarla uygulanmasıdır.  
  İki ölçümden elde edilen puanlar arasındaki korelasyon hesaplanır.  

  → Bu işlemin amacı zamana bağlı değişmezliği göstermektir.  
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Değerlendirmeciler Arası Tutarlılık:  

  Çok sayıda objenin belli bir özelliğe ne derece sahip olduğuna ilişkin  
  Çok sayıda bağımsız gözlemcinin verdiği puanların güvenirliğini incelenir. 

 

 

Ölçmenin Standart Hatası: 

“Test puanlarının gerçek puanla olan sapma miktarını hesaplamada kullanılır.  

  Hesaplanan alt ve üst sınır gerçek puanın güven aralığını gösterir  
 

 

 

Güvenirliği Etkileyen Faktörler 

     1) Ölçme Aracına İlişkin Faktörler: 

1) Testin uzunluğu 3) Test uygulama yönergesi 5) Puanlamadaki nesnellik 

2) Maddelerin ifadesi  4) Maddelerin homojenliği  

     2) Testi Alan Birey ve Gruba Bağlı Faktörler: 

1) Bireysel değişkenler 2) Normal dağılım gösteren heterojen grup 

     3) Uygulama Koşulları: Sınav koşularının standart olması 

    4)  Zaman: Sınav süresinin az veya çok olması 
 

Madde analizi:  Madde özelliklerini incelemeye yönelik analizleri tanımlar.  

Madde güçlüğü:  Başarı ve yetenek testlerinde doğru cevaplama oranıdır. 

Madde ayırt ediciliği: 
Her bir maddenin grupları birbirinden ne kadar ayırt ettiğini gösterir. 

Bulunulan kültüre özgü ölçme aracının geliştirilmesi  

 → Daha çok tercih edilen bir yöntemdir.  
 
 

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.  
 

1) Yapılandırılmış Görüşme: 

 Araştırmacının belirli bir sırayla önceden hazırlamış olduğu sorular vardır. 

 

2) Yapılandırılmamış Görüşme: 

 Araştırmacıya maddeleri sormada büyük serbestlik sağlar.  
 

 

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. 
 

 

BİLİMSEL RAPORUN BÖLÜMLERİ 
     

 Raporlaştırma sürecinde Sosyal bilimler alanında ağırlıklı olarak 

  → Amerikan Psikoloji Derneği’nin hazırladığı yazım kuralları kullanılır. 
 

 

Çalışmalarda Kullanılan Ana Başlıklar:                           BÜYÜKÖZTÜRK 
 

 

1) Başlık:  
 

 Amacı → Çalışma hakkında okuyucuya bilgi vermektir. ( Kısaltma olmaz!) 
 

 

2) Yazar adı:  
 

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

 

3) Özet bölümü: 
 

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

120 kelimeyi geçmemeli ve özete en önemli olan bilgiyle başlanmalıdır.  
 

4) Giriş bölümü:  
 

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

 

5) Ardından problem 
 

 Okuyucuların anlayabilmesi için yeterince açık ve anlaşılır verilmelidir.  
 

 
 

6) Problemin çözümündeki yaklaşım: 
 

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

 

7) Yöntem bölümü: 
 

  Araştırmanın nasıl yürütüldüğüne ilişkin detaylar yer alır.    
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8) Bulgular bölümü: 
 

 Toplanan verilerin analizine ilişkin istatistiksel sonuçlar özetlenir.    

 

9) Tartışma bölümü: 
   

 Özellikle çalışma soruları /hipotezleriyle ilgili değerlendirme ve yorumlar yapılır 
 

10) Kaynaklar listesi: 
   

 Kullanılan kaynakların tamamı verilir. ( Az ve öz olmalı ) 
 

11) Ekler bölümü: 
   

 Ekler→ Bir materyal çalışmada gövde kısmında detaylı verilemiyorsa kullanılır. 
 

 

12) Yazar notu: 
   

 Kuramsal bilgi ve finansal destek kaynağı + Çalışmaya destek veren meslektaşlar 
 

 

 

 

 

 

        KAYNAK GÖSTERİMİ 
 

 Raporlaştırmada kaynakların hem metin içinde gösterilmesi hem de  
 Tam künyelerini gösterir bir kaynak listesi → Sunulması gerekir.  

      → Bu araştırmacının en temel sorumluluğudur. 
 

 

Sosyal Bilimler alanında en sık kullanılan  

  - “Amerikan Psikoloji Derneği” tarafından belirlenen 

      kaynak gösterimi ile ilgili kurallara (APA6) yer verilmiştir. 

 

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” 

Eğitimci bakış açısıyla yaklaşıldığında ( AKKAYA’a göre) 

  Öğretmenlerden yeni bir iş kurma beklentisinden daha çok öğretmenlerin 

 → Bu becerileri sergilemeleri ilgili olduğu düşünülmektedir  
 

 
 

Öğretmen Girişimciliğini üç başlıkta ele alabiliriz: 

1) Girişimcilik Eğitimi ve Pedagojisi 

2) Girişimde Bulunma, İş Geliştirme ve Kurma 

3) Girişimci Yetkinlik ve Davranışlar 
 

 

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. 

 
 

 

        YENİLİKÇİLİK (İNOVASYON) 
 

  (BOZKURT ÇETİNKAYA’ya göre) 
 

 

   Yenilikçilik →  İnovasyon olarak sıklıkla kullanılır. 
 

  (ROGERS’a göre)   
 

 Her icat → Yenilik içermeyebilir! 

 Her yenilik →  İnovasyon içermeyebilir! ama  

 Her inovasyon →Yenilik içerir. 

 

YENİLİK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DİĞER BAKIŞ AÇILARI 

  (ROGERS’a göre) 
 

Yeniliğin kabulünde dört farklı insan bakış açısı vardır:  
 

Yenilikçiler (innovators) 
1) Çabuk benimseyenler (early adapters)     3) Geç çoğunluk (late majority) 

2) Erken çoğunluk (early majority)              4) Yavaş ilerleyenler (laggards).  

 

Yeniliğin kabul edilmesi için  
 

- Karmaşıklık düzeyinin mevcut bilgi ve becerilerle uyumlu olması 

- Benimsemeden önce deneme imkânının olması ve  

- Sonuçlarının başkalarınca gözlemlenebilir olması beklenir. 
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YENİLİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 

 1)  (OECD Oslo Manual -  ELÇİ) 

       1. Ürün 2. Süreç 3. Hizmet 4.  Pazarlama 5. Organizasyonel yenilik 

 2) Teknolojik olan ve olmayan yenilik (UZKURT) 

 3) Yüksek/orta/düşük düzeyde yenilik içeren yenilik (GARCİA ve ROGER) 

 4)  Radikal, artımsal ve yapısal yenilik (UZKURT) 

 5)  Ürün, süreç, mesleki yöntem olarak yenilik (WAGNER ve HANSEN)  
 

YENİLİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 

1)  Sürekli/kademeli yeniliğe → Otomobil endüstrisi 

2)  Dinamik sürekli yeniliğe → Elektrikli arabalar 

3)  Süreksiz radikal yeniliğe →  Faks makineleri ve Google örnek verilebilir. 

 

YENİLİKLER                                                                           WALTERS 

Bir okulda inovasyonun varlığı şu başlıklarda aranmaktadır:  
 

- Okul müdürünün desteği  - Sinerji 

- Yenilikçiliğin ödüllendirilmesi  - Örgütsel merak 
- Gerekli yatırımların yapılması  - Veli desteği.  

- Özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile iş birliği 

ÖZMUSUL’a göre Öğretmenlere yönelik 

Yenilikçilik/inovasyon eğitiminde yararlanılabilecek materyaller: 
  1) Elektronik ürünler:Web sitesi – Bloglar - Forumlar- Elektronik ağlar 

       -Filmler   - Animasyon - Simülasyonlar- Uzaktan eğitime özgü materyaller 
  2) Eğitim-Öğretim Dokümanları: Kitapçık - Afiş- Ders ve kılavuz kitapları  

     - SWOT analizleri - Proje çalışmaları - Bilimsel, Sanatsal, Toplumsal, Kültürel  

      ve Edebî Çalışmalar  (Senaryo, tiyatro, hikâye…) 

 
 

        PROJE YÖNETİMİ (1) 
 

 

PROJE NEDİR? 
 

 Planlama:  Bir ülke ya da bölgeye ait tüketim, yatırım, tasarruf, ihracat, ithalat   

 ve benzeri temel ve sosyal büyüklüklerdeki değişiklikleri belirli öncelikler  
 gözetilerek önceden belirlenen akılcı hedefler doğrultusunda  belirli bir sürede  

  etkilemek, yönlendirmek, kontrol etmek ve uzun dönemli karar alma sürecini  
 düzenlemek için harcanan bilinçli çabadır.  
 

 Program: Ortak hedefe yönelik sonuçların elde edilmesi amacıyla 

 - Bir grup projenin düzenli olarak yürütülmesidir. 

 PROJE:  Özgün bir ürün, hizmet için yürütülen geçici bir girişimdir.  
 

 

        PROJENİN ÖZELLİKLERİ 
 

 

 1) Geçici → Tanımlanmış bir başlangıç ve bitişi vardır.  

 2) Girişim (Çaba) → İnsan gücüne, kaynağa ve ekipmana ihtiyaç vardır.  
 3) Özgün ürün, hizmet → Elde edilen değer sadece bir kere yaratılır. 

 4) Yeni ya da ek üretim kapasiteleri yaratır. 

 5) Rutin yapılan işlerden farklı olması gerekir. 
 

Genel Olarak Projeler Şu Gruplara Ayrılabilir: 
 

 1) Büyüklüklerine göre                       2) Yürütücülerine göre (özel, kamu) 

 3) Amaçlarına (kâr amacı güden- gütmeyen sosyal amaçlı alt yapı projeleri) 
 4) Faydaları ölçülebilmesine göre      5) Üretime yaptıkları katkı biçimlerine göre 
 

 

 

        PROJE YÖNETİMİ 
 

 

Proje Yönetiminin Faydaları:                                                   KARAHAN 

1) Amaç ve hedeflere ne zaman ve nasıl ulaşılacağını önceden gösterir.  

2) Sürekli raporlama ihtiyacı minimuma iner.  

3) Zaman önceden belirlenir.  
4) Maliyet önceden belirlenir.  

5) Gerekli kaynaklar ortaya çıkar.  

6) Kontrol sisteminin kurulmasını sağlar.  
7) Görevlerin organizasyon şemasını gösterir.  

8) Ekip üyelerinin proje süreci konusunda gelişmesini sağlar.  
 
 

PROJE YÖNETİCİSİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:      KARAHAN 
 

 

Proje Yöneticisi: Bir projeyi yönetmek üzere görevlendirilen kişidir. 

Projeyi → En yüksek üretkenlik→ En düşük belirsizlik → En düşük risk ile       

                                                                               yürütmekten sorumlu kişidir.  

- Proje ekibini kurmak ve proje sürecinde ekibi yönlendirmek 
 

- Ekibin hangi niteliklere sahip kişilerden oluşacağını belirlemek 

- Ekip üyelerine görevlerini ve sorumluluklarını bildirmek ve kontrol … 
 

Proje Yönetimi Sürecindeki Bilgi Sahaları 
 

 
 

 A) Temel Bilgi Sahalar 

1) Kapsam Yönetimi  3) Maliyet Yönetimi   5) Entegrasyon Yönetimi 

2) Zaman Yönetimi 4) Risk Yönetimi  6) İletişim Yönetimi 

 B) Destekleyici Bilgi Sahaları 

 1) İnsan Kaynakları Yönetimi     3) Tedarik Yönetimi 

 2) Kalite Yönetimi        

 

PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ 
 

 

Proje yaşam döngüsü (Proje yönetimi süreci) beş aşamadan oluşur: 

1) Başlangıç 
 

2) Planlama 
 

3) Uygulama 
 

4) Kontrol 
 

5) Kapanış  
 

 

 
 

 


