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SÇ 001 
 

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Genel Biyoloji 
Laboratuvar Dersinde Kazandıkları Preparat 

Hazırlama ve Mikroskobu Kullanma 
Yeteneklerinin Araştırılması 

Sema ÖZKADİF, Erkan KALIPCI, Yeşim YENER 
Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji 

Eğitimi ABD, Meram, Konya 
kalipci028@mynet.com 

 
 Biyoloji laboratuarını kullanacak olan 
öğretmen adayları, eğitimlerinin temelini 
oluşturacak bilgi ve becerilerini lisans düzeyinde 
Genel Biyoloji Laboratuvar uygulamaları sırasında 
kazanmaktadırlar. Bu çalışma ile; Biyoloji 1.,2.,3.4.  
ve 5. sınıf öğretmen adaylarının Genel Biyoloji 
Laboratuar dersinde preparat hazırlama ve 
mikroskobu kullanma aşamasında  kazanmış 
oldukları  bilgi seviyelerinin araştırılması, edindiği 
yanlış uygulama ve yanlış bilgilerin tespit edilmesi, 
uygulama sırasındaki karşılaştıkları zorlukların 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Selçuk Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi ABD’da öğrenim 
gören 1.,2,.3.,4. ve 5.sınıf olmak üzere toplamda 
150 biyoloji öğretmen adaylarına, Laboratuarda 
uygulama yaptırılarak, anket ve  mülakat 
yapılmıştır. 
 Yapılan uygulama neticesinde; öğretmen 
adaylarının büyük çoğunluğunda, preparat 
hazırlama aşamasında, öğrencilerin kesit alma 
tekniklerini, boyama yöntemlerini, lameli kapatma 
şeklini, tekniğine uygun biçimde yapamadıkları 
gözlenmiştir. Mikroskop kullanımında ise 
mikroskop kısımlarının yeterince bilinmemesinden 
kaynaklanan kullanım eksikliklerinin olduğu, 
kullanım öncesinde ve sonrasında mikroskop 
temizliğine dikkat edilmediği, mikroskoba zarar 
veririm düşüncesi ile kullanımdaki çekingenliklerin 
oluştuğu tespit edilmiştir. Ayrıca; görüntü bulurken 
ışık ayarlarını yapmayı unuttukları, preparatta en 
uygun görüntüyü bulmak için şaryo vidalarını 
kullanmadıkları, hava kabarcığı yada kirleri 
inceledikleri numune zannettikleri, 4’lük 
10’luk,40’lık objektif sırasını takip etmedikleri, 
40’lık ve 100’lük objektifle inceleme yaparken 
makro vida ayarı yapmaya çalışarak mikroskoba 
zarar verdikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin 
preparat hazırlamalarındaki yetenekleri giderek 
gelişirken, mikroskop kullanma sırasında ilk 
kazanılan doğru yada yanlış  bilgilerin alışkanlığa 
dönüşüp, öğrencilik hayatları boyunca 
değiştirmeden kaldığı gözlenmiştir.  
 
 Anahtar Kelimeler:  Biyoloji, mikroskop, 
preparat  
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Amasya ve Kayseri İllerinde Biyoloji 
Öğretmenlerine Düzenlenen Çalıştayların 

Değerlendirilmesi 

Hatice KARAER, Fergan KARAER, Nagihan 
ŞAHİN, Ahmet AKSOY 

Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Amasya 
fergankaraer@hotmail.com 

 
 Bu çalışma, Amasya ve Kayseri illerinde 
TÜBİTAK-BİDEB (Bilim İnsanı Destekleme 
Dairesi Başkanlığı) tarafından desteklenen 22 
Haziran – 1 Temmuz 2007’de Amasya’da; 25 
Ağustos – 1 Eylül 2007 tarihleri arasında 
Kayseri’de düzenlenen biyoloji öğretmenlerini 
bilim danışmanlığı ve eğitimi yönünden destekleme 
çalıştaylarının öğretmenlerin mesleki gelişimlerine 
katkısının olup olmadığını belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. Etkinliklere Amasya’dan 21 
Kayseri’den 30 biyoloji öğretmeni katılmıştır. 
 Verilerin toplanması ve 
değerlendirilmesinde etkinlik öncesi ve sonrasında 
yapılan anket çalışmaları ile etkinlikler sırasındaki 
nitel gözlemler ve yarı yapılandırılmış mülakat 
görüşlerinden çalıştayların amacına ulaştığı 
belirlenmiştir. Hizmet içi kurslarının yapılan 
çalıştaylara benzer şekilde yapıldığında 
öğretmenlerin mesleki gelişimlerine daha faydalı ve 
üretken olacaklarını düşündürmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler:  Biyoloji eğitimi, biyoloji 
çalıştayı, bilim danışmalığı.  
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İlköğretim Fen Bilgisi Derslerinde Biyoloji 
Konularının Öğretiminde Kullanılan Yöntemler 

ve Bu Yöntemlerin Uygulanabilirliği 

Sultan ÇOLAK1, M.Ali KIRPIK2, İlhami 
BAYRAK1, Nil BAĞRIAÇIK2 

1Kafkas Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi 
Öğretimi Bölümü, Kars 

2Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, Kars 

 
sultancolak@yahoo.com 

 
 Bu çalışma ilköğretim Fen Bilgisi 
derslerinde Biyoloji konularının öğretimi ve 
uygulanabilirliğini belirlemek amacı ile 
yapılmıştır.Yapılan çalışma Kars merkez ilköğretim 
okullarında Biyoloji konularının öğretimi hangi 
yöntemlerin kullanıldığını ve kullanılan 
yöntemlerin etkinliğinin ve öğrenci başarısını 
belirlemek amacı ile yapılmıştır. Ayrıca, Kars 
merkez ilköğretim okullarında Biyoloji konularının 


