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PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB PEDAGOJİK İÇERİK
BİLGİSİ ÖZ-YETERLİKLERİNİN CİNSİYET VE TEKNOLOJİ İÇERİK EĞİTİMİ ALMA DURUMU
DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
1

Doç. Dr. MEHMET BARIŞ HORZUM - Sakarya Üniversitesi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
2 Yrd. Doç. Dr. HAKKI BAĞCI - Sakarya Üniversitesi 3 Y. Lisans Öğr. YASİN ÜNGÖREN - Sakarya Üniversitesi -

Bilgi çağı olarak adlandırdığımız içinde bulunduğumuz zaman diliminde Internet gün geçtikçe önemini
arttıran ve farklı alanlarda kullanılan bir bilgi evreni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alanlardan birisi de
eğitimdir. Web araçların kullanımının ve Web’le öğretimin arttığı günümüzde Öğretmen adaylarının Web’le
öğretim öz-yeterlik algı düzeylerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Çalışma ile amaçlanan, pedagojik
formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öz-yeterliklerinin cinsiyet ve teknoloji içerik eğitimi temalı ders
alma durumuna göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Çalışmanın örneklemini uygun
örnekleme yöntemi ile seçilmiş 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Sakarya Üniversitesinde
pedagojik formasyon eğitimi alan 166 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Lee,
Tsai ve Chang (2008) tarafından geliştirilen “Web Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeği’nin” Türkçe uyarlanması
Horzum (2011) kullanılmıştır. Ölçek Genel Web, İletişimsel Web, Pedagojik Web, Web Pedagojik İçerik Bilgisi
ve Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutum olmak üzere beş alt faktöre sahiptir. Elde edilen verilerin analizinde
cinsiyet ve teknoloji içerik eğitimi ders alma durumları için ilişkisiz örneklemler için ise t-testi yapılmıştır.
Analizler sonucunda cinsiyete göre Web Pedagoji içerik bilgisi kadınlarda erkeklere göre daha yüksek düzey
tespit edilmiştir. Daha önce teknoloji içerik eğitimi alan öğretmen adayları için ise web genel ve web
pedagojik içerik alt faktörlerinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Kadın öğretmen adaylarının web genel ve
pedagojik içerik alt faktörlerine göre öz-yeterliği erkek öğretmen adaylarına göre daha yüksek düzey tespit
edilmiştir.
Keywords: Web Pedagojik İçerik Bilgisi, Pedagojik Formasyon, Cinsiyet, Teknoloji İçerik Eğitimi
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. HAKKI BAĞCI
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İLKOKUL IV. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN
BELİRLENMESİ
1
2

Yrd. Doç. Dr. OSMAN DALAMAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Temel Eğitim
Öğretmen ORHAN MEDİKOĞLU - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Temel Eğitim

Oyun kavramı, tarih boyunca insanların dikkatini çekmiş bir kavram olmasına rağmen bilimsel açıdan
incelenmesi son yüzyılda gerçekleşmiştir. Bugün oyun kavramı, birçok bilim dalı tarafından ilgi ile karşılanan
ve araştırma yapılan önemli bir olgudur. Günümüz dünyasında ise; bilgisayar kullanım oranının her geçen
gün daha da arttığı görülmektedir. Bilgisayar kullanım oranının son yıllarda bu kadar artması çeşitli sorunları
da beraberinde getirmiştir. Bu sorunların biri de günümüzde hızla artan bilgisayar oyun bağımlılığıdır. Bu
araştırmanın amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılık düzeylerinin belirlenmesidir.
İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılık düzeylerinin belirlenmesini amaçlayan bu
çalışmada, var olan durumu ortaya koymaya yönelik olarak tarama modeline dayalı betimsel yöntem
kullanılmıştır. Betimsel modele uygun olarak düzenlenen araştırmanın örneklemini, Yozgat ili Boğazlıyan
ilçesindeki ilkokullarda bulunan 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem için, Yozgat ili Boğazlıyan
ilçesinde 5 okulda, 124’ü kız, 227’si erkek olmak üzere toplam 351 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmanın veri
toplama sürecinde, Horzum, Ayas ve Balta (2008) tarafından geliştirilen 21 maddeli ve 4 faktörlü Bilgisayar
Oyun Bağımlılık Ölçeği kullanılmıştır. Veri toplama aracından elde edilen veriler SPSS 15.00 forwindows
paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda; 351 öğrenciden 241 öğrenci semptom
göstermemiş; 84 öğrenci sınırlı semptom göstermiş; 26 öğrenci ise bilgisayar oyun bağımlısı olarak
belirlenmiştir. Örneklem grubunu oluşturan 124 kız öğrenciden, 93 kız öğrenci semptom göstermemiş; 22’i
sınırlı semptom gösterirken, 9’inin bilgisayar oyun bağımlısı olduğu tespit edilmiştir. 227 erkek öğrenciden
ise 148” i hiç semptom göstermemiş, 62‟si sınırlı semptom gösterirken, 17’inin internet bağımlısı olduğu
tespit edilmiştir.
Keywords: İlkokul, 4.sınıf, bağımlılık, bilgisayar, oyun
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SMART ASSESSMENT METHOD CONSİDERİNG THE CLOSENESS OF WRONG ANSWERS TO THE
RİGHT İN TEST ASSESSMENTS
1

Yrd. Doç. Dr. MEHMET KARAKOÇ - Antalya AKEV Üniversitesi - Yazılım Mühendisliği Bölümü

In classical multiple-choice paper or computerized tests, based on whether the answers to the questions
are right or not, the numbers of right and wrong answers are specified for each test taker separately. In
such an exam, hard evaluations are done for wrong answers since each answer that is not right is considered
to be exactly wrong. Therefore, the misunderstanding degree of the wrongly answered questions cannot
be known accurately rather than the unanswered and correctly answered questions. In this research, a
novel assessment method is proposed in order to determine the deviation of each wrong answer from the
right that is to be used in classical paper testing assessments or computer based assessments. To this end;
(i) for each question, the distances between the wrong answers and the right one are set based on the
closeness of each wrong answer to the right, and (ii) for each question that is wrongly answered by at least
one test taker, the distribution of the distances from the given answers to the right one is generated for the
test takers answered that question wrongly. Thus, it would be possible to know the following: (1) the
learning degree of each question by the test takers, (2) the failure degree of each test taker in addition to
the success, and (3) the proximity to the success in a weighted manner for the class. Using this flexible and
smart assessment method, more efficient instructions and teaching activities may be performed for the
class and oral exams might be applied based on the outcomes for improving the learning skills. Besides,
with more effective execution of the lectures, the performances of both lecturers and students may
increase. Moreover, the aforementioned assessment method can also be benefited in applying quizzes or
surveys, or in the recruitment of staff.
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GEÇMİŞ SINAVLARI TEMEL ALARAK GELECEK SINAVLARA YÖNELİK OLARAK SORULABİLECEK
SORULAR ÖNERECEK BİR BİLGİ TABANLI SİSTEM
1
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Her üniversite için her akademik dönemde, tüm öğretim elemanları görevlendirilmiş oldukları her ders için
bir dizi değerlendirme ölçütü belirlerler. Derslerine kayıtlı öğrencilerine, kısa sınav, ara sınav, uygulama
sınavı ve final gibi birtakım sınavlar uygularlar. Bununla birlikte, çeşitli ödevler verilir ve proje çalışmaları
yapılır. Her değerlendirme ölçütü, bir grup öğrenciye uygulanacak bir dizi soru içerir. Öte yandan, (i) aynı
konu için çok sayıda ve/veya benzer soruların sorulmuş olması, (ii) farklı sınavlar için soru dağılımlarının
aynı/benzer olması ve (iii) bazı soruların geçmiş sınavlarda sorulmuş olması gibi durumları tam olarak
netleştirmek; bir önceki sınavda cevaplanmamış ve yanlış cevaplanmış sorulara bir sonraki sınavda öncelik
vermek kolay değildir. Bu çalışmada, bir öğretim elemanının mevcut akademik dönem içerisinde vermekte
olduğu herhangi bir dersi için geçmiş sınavlarında sorulan sorularını temel alarak gelecek sınavlarında
sorulabilecek sorular önerecek bir Bilgi Tabanlı Sistem (knowledge based system) ele alınmaktadır.
Yöntemimiz şu adımlardan oluşmaktadır: (i) uygulanmış sınavlardaki soruları ağırlıklı bir biçimde
gruplandırmak, (ii) birbirleri arasında birtakım ilişkiler kurarak soruların önceliklerini ve sıklıklarını
belirlemek, (iii) bu ilgi noktalarını gelecek en yakın sınav ile ilişkilendirmek ve (iv) her sınav sonrasında
mevcut değerlendirmelere göre güncellemeler yapmak. Bu amaçla, konu başlıkları ve konulara ilişkin
kazanımlara göre soru havuzu oluşturup soruların zorluklarını belirlemek ve (1) kâğıt sınavların sonuçlarının
veri tabanına aktarılması veya (2) sınavların bilgisayar tabanlı olarak uygulanıp değerlendirilmesi gereklidir.
Hedeflediğimiz gerçekleme ile iki şey üzerinde odaklanıyoruz: (1) öğretim elemanları için sınıfın mevcut
durumuna göre sorulabilecek sorular önermek ve (2) öğrenciler için kısıtlı zamanda hangi konulara
çalışılabileceğini ve bir sonraki sınavda çıkması olası soruları belirlemek. Bahsedilen sistemin hayata
geçirilmesiyle, konuların ne derece öğrenildiği belirlenebilecek, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin
performansları üzerinde olumlu yönde etki ve derslerin daha verimli bir biçimde işlenmesi söz konusu
olabilecektir. Ayrıca, ek maliyetlerin ve ekstra insan çabasının da büyük ölçüde düşeceği ve ele alınan
sistemin özellikle bütünleme sınavlarında uygulanabilme noktasında umut verici olabileceği
düşünülmektedir.
Keywords: sınav, bilgi tabanlı sistem, değerlendirme, kazanım, soru havuzu
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Günümüz eğitim ortamlarında bilgisayar ve internet önemli bir yere sahiptir. Bilgi kaynağına ek olarak,
zengin çoklu ortam özellikleri bu iki kaynağın kullanımını artırmaktadır. Bu açıdan geleceğin öğretmen
adayları da bu konuda önemli eğitim almaktadırlar. Bu araştırmada öğretmen adaylarının bilgisayar ve
internet kullanım özyeterlik algıları incelenmiştir. Bu amaçla 2016-2017 eğitim öğretim yılında Necmettin
Erbakan Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 211 öğretmen adayından veri toplanmıştır. Bu
amaçla Şad ve Demir (2015) tarafından geliştirilen ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda
öğretmenlerin bilgisayar özyeterlik algılarının ileri, internet özyeterlik algılarının ise orta düzeyde olduğu
bulunmuştur. Her iki değişken için de erkekler kendilerini daha yeterli görmektedirler. Ayrıca bilgisayar
kullanım özyeterliği ile bilgisayar kullanım yılı arasında orta, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum arasında
ise düşük düzeyli pozitif bir ilişki vardır. İnternet kullanım özyeterliği ile bilgisayar kullanım yılı ve
öğretmenlik mesleğine yönelik tutum arasında düşük düzeyli pozitif bir ilişki bulunmuştur.
Keywords: öğretmen adayları, internet, bilgisayar, özyeterlik
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. HAKKI BAĞCI

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
51

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK
HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
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Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri ile internetin aynı zamanda çevrimiçi ortamların eğitimde sıklıkla
kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Bu çevrimiçi ortamlar olarak da “çevrimiçi öğrenme ortamları” kavramı
karşımıza çıkmaktadır. Çevrimiçi öğrenme öğrenci ve öğretmenin farklı ortamlarda bulunduğu, öğrencilerin
öğretmen ve diğer öğrenciler ile iletişim kurmak ve öğrenme materyallerine ulaşmak için bilgisayar
teknolojilerini kullandığı bir öğrenme sürecidir. Öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamını doğru ve düzgün
bir şekilde kullanabilmeleri için çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeyleri önem arz
etmektedir. Bu araştırmada meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeye
yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin öğrenim
gördükleri program, cinsiyet ve lise mezuniyet türlerine göre çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk
düzeyleri arasında fark olup olmadığının da belirlenmesi araştırmanın alt amaçlarını oluşturmaktadır.
Araştırma verilerini toplamak için tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2016-2017
eğitim öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Kaynarca Seyfettin Selim MYO ile Sağlık Hizmetleri MYO’ nda
öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada Hung, Chou, Chen ve Own (2010) tarafından
geliştirilen İlhan ve Çetin (2013) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan “Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazır
Bulunuşluk Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikler, bağımsız örneklem t
testi ve varyans analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Toplanan veriler analiz aşamasındadır. Elde edilecek
olan bulgular ve sonuçlar doğrultusunda da araştırma sonunda bazı önerilere yer verilecektir.
Keywords: çevrimiçi öğrenme, hazırbulunuşluk, meslek yüksekokulu
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İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE DEPREMDEN KORUNMA YOLLARINI ÖĞRETMEK İÇİN GELİŞTİRİLEN
ÜÇ BOYUTLU DEPREM OYUNUNUN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
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Bu çalışmanın amacı; depreme hazırlık ve depremden korunma bilgilerini ilkokul öğrencilerine öğretmek
için geliştirilen üç boyutlu (3B) bir bilgisayar oyununun, öğrencilerin akademik başarılarına etkisini
araştırmaktır. Nicel araştırma yöntemlerinden ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel modelin
kullanıldığı çalışmanın örneklemi; dört ilkokulda eğitim alan dördüncü sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır.
Çalışmaya katılan 401 öğrenciden; 294 öğrenci deney gruplarını, 107 öğrenci ise kontrol grubunu
oluşturmaktadır. Deney gruplarını; araştırmacı tarafından geliştirilen 3B deprem oyununu oynayarak eğitim
alan, alanyazında hazır olan deprem oyunlarını oynayarak eğitim alan ve uygulamalı etkinliklerin yer aldığı
deprem tatbikatıyla eğitim alan öğrencilerden oluşturmaktadır. Kontrol grubu ise geleneksel yöntemle
depreme hazırlık ve depremden korunma eğitimi alan öğrencilerden oluşmaktadır. Akademik başarı
testinden elde edilen nicel verilere göre; akademik başarı açısından en başarılı grup, uygulamalı etkinliklerin
yer aldığı deprem tatbikatına katılan grup olmuştur. Geliştirilen 3B bilgisayar oyununu oynayan öğrencilerin
yer aldığı grup ise akademik başarı açısından ikinci sırada yer almıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar;
dijital oyunların deprem eğitiminde kullanılması ve deprem eğitiminde hangi eğitim yönteminin daha etkili
olabileceğine ilişkin bilgiler vermesi bakımından önemlidir.
Keywords: Üç boyutlu oyun, oyunla öğrenme, bilgisayar oyunu, deprem eğitimi, eğitsel oyun
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İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE DEPREMDEN KORUNMA YOLLARINI ÖĞRETMEK İÇİN GELİŞTİRİLEN
ÜÇ BOYUTLU DEPREM OYUNUNUN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME MOTİVASYONLARINA ETKİSİ
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Bu çalışmanın amacı; depreme hazırlık ve depremden korunma bilgilerini ilkokul öğrencilerine öğretmek
için geliştirilen üç boyutlu bir bilgisayar oyununun, öğrencilerin motivasyonlarına etkisini incelemek ve
öğrencilerin deneyimlerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Karma araştırma yöntemlerinden açıklayıcı
ardışık deseninin kullanıldığı çalışmada; öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılmıştır.
Amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen çalışmanın örneklemi, dört ilkokulda eğitim alan dördüncü sınıf
öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan 401 öğrenciden; 294 öğrenci deney gruplarını, 107 öğrenci
ise kontrol grubunu oluşturmaktadır. Deney gruplarını; araştırmacı tarafından geliştirilen üç boyutlu deprem
oyununu oynayarak eğitim alan, alanyazında hazır olan deprem oyunlarını oynayarak eğitim alan ve
uygulamalı etkinliklerin yer aldığı deprem tatbikatıyla eğitim alan öğrenciler olmak üzere üç ayrı gruptaki
öğrenciler oluşturmaktadır. Kontrol grubu ise geleneksel yöntemle depreme hazırlık ve depremden
korunma eğitimi alan öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışmada nicel veriler; motivasyonu belirlemeye yönelik
“Derse Karşı Motivasyon Ölçeği” ile elde edilen verilerden oluşmaktadır. Nitel veriler ise araştırmacı
tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme rehberinden elde edilen verilerden oluşmaktadır.
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre gruplar arasında motivasyon açısından istatistiksel olarak anlamlı
farklılıklar olduğu görülmüştür. Alanyazında dijital oyunların motive edici etkilerinin olduğu vurgulanmasına
rağmen kontrol grubundaki öğrenciler derse karşı daha çok motive olmuşlardır. Bu çalışmada, bu durumun
nedenleri tartışılmış ve dijital oyunların eğitimde motivasyonu nasıl sağlayabileceğine yönelik çeşitli çözüm
önerileri sunulmuştur. Bu bağlamda bu çalışmadan elde edilen sonuçlar dijital oyunların eğitimle nasıl
bütünleştirileceğine ilişkin bilgiler vermesi bakımından önemlidir.
Keywords: Üç boyutlu oyun, oyunla öğrenme, bilgisayar oyunu, deprem eğitimi, motivasyon
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. MURAT ÇOBAN

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
53

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

KAZAK ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM TEKNOLOJİSİ STANDARTLARI DURUMU
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Bu araştırmada Kazak öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartları, alt boyutları, cinsiyet, öğretme
öz-yeterlik ve öğrenim gördükleri bölümler bağlamında karşılaştırılmıştır. Araştırma yüksek lisans tezinin bir
parçası olup Necmettin Erbakan Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir. Araştırma
tarama modelinde desenlemiştir. Araştırmanın evrenini 2016 – 2017 eğitim öğretim yılında Kazakistan da
bulunan Abai adındaki Kazak Milli Pedagoji Üniversitesinin Eğitim Fakültesindeki son sınıf öğretmen adayları
oluşturmaktadır. Toplam 13 bölümden mezun olacak 1800 öğrenciden 643’ine ulaşılmıştır. Araştırmada
Çoklar tarafından (2008) geliştirilen Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları ile İlgili
Yeterliklerinin Belirlenmesi ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının eğitim
teknolojisi standartları genel ortalaması yüksek bulunmuştur. Öğretmen adaylarının kendilerinin yüksek
düzeyde yeterli gördükleri alt boyut olarak Bireysel Farklılıklara ve Özel İhtiyaçlara Göre Öğretimi Planlama
alt boyutu olmuştur. Cinsiyete göre eğitim teknolojisi standartları durumunda erkeklerin kadınlara göre
daha fazla eğitim teknolojisi standardına sahip olduğu gözlemlenmiştir. Öğretmen adaylarının eğitim
teknolojisi standart düzeyleri açısından akademik başarı değişkeni önemli bir faktör değildir. Öğretmen
adayları için öğretmenlik özyeterlik durumu önemli bir faktördür. Öğretmen adaylarının öğretmenlik
özyeterlik düzeyi arttıkça eğitim teknolojisi standart yeterlikleri de artmaktadır. Öğretmen adayları için
öğrenim gördükleri bölüme göre farklılık bulunmaktadır. Buna göre sayısal bölümlerde eğitim gören
öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standart düzeyleri, eşit ağırlık bölümlerinde eğitim gören öğretmen
adaylarınkinden daha yüksektir.
Keywords: Eğitim Teknolojisi, Öğretmen adayı, Eğitim Teknolojisi Standartları
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Öğrenci bağlılığı; Öğrencinin başarılı öğrenme çıktılarına ulaşmak için öğrenme sürecine, sınıf içi/dışındaki
akademik ve sosyal etkinliklere psikolojik, bilişsel, duyuşsal, davranışsal boyuttaki tepkilerinin ve katılma
enerjilerinin niteliği ve niceliği olarak tanımlanmaktadır. Üniversite öğrencilerinin okudukları üniversiteye
olan bağlılıklarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu çalışmada; öğrencilerin okudukları bölümlerin
öğrenci bağlılığı açısından karşılaştırışması amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini; 2016-2017 eğitimöğretim yılının bahar döneminde Hakkari Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksek Okulu ve Eğitim
Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Öğrenci Bağlılığı Ölçeği”
kullanılmıştır. Çalışmada nicel yöntem kullanılmıştır. Yapılan karşılaştırma analizleri sonucu öğrencilerin
okudukları bölümler ile öğrenci bağlılığına ilişkin bulgular değerlendirilmiştir. Sonuçlar bu bağlamda analiz
edilip tartışılmıştır.
Keywords: Bağlılık, Öğrenci Bağlılığı, Yükseköğretim, Üniversite
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ÖĞRENCİLERDE DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞININ İNCELENMESİ:VAN İLİ ÖRNEĞİ*
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İnternet, bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb. teknolojik cihazların fazla ve bilinçsiz bir şekilde kullanılması
beraberinde bazı problemleri meydana getirmektedir. Bu problemlerden birisi de dijital oyun bağımlılığıdır.
Özellikle çocuklarda artan dijital oyun bağımlılığı oranları dikkat çekicidir. Bu çalışmanın amacı; ortaokul
öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeylerini belirlemek ve çeşitli değişkenler açısından karşılaştırmaktır.
Çalışmada nicel yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi 2015-2016 Eğitim Öğretim yılının 2. döneminde
Van ili Merkez ilçesinde bulunan özel bir kolejin ortaokul kısmında (5., 6., 7. ve 8. sınıflar ) eğitim gören
öğrenciler oluşturmaktadır. Ölçme aracı olarak çocuklara dijital oyun bağımlılığı ölçeği uygulanmıştır. İlk
olarak öğrencilerin dijital oyun bağımlılık oranları betimlenmiştir. Daha sonra karşılaştırma analizleri
yapılarak öğrencilerin dijital oyun bağımlılık oranları çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılmıştır. Sonuçlar bu
bağlamda analiz edilip tartışılmıştır. *Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğ. Bil. Enstitüsü’ne sunulan yüksek
lisans tezinin bir bölümüdür.
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ÖĞRETMENDEN EĞİTİMCİYE ISTE-E BAĞLAMINDA EĞİTİM TEKNOLOJİSİ STANDARTLARINDA
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Eğitim teknolojisi, eğitim ortamında yaşanan sorunların çözümüne ek olarak, güncel teknolojilerin eğitim
ortamlarındaki verimi artırma amaçlı kullanımını da kapsamaktadır. Bu yönü ile eğitim teknolojilerinin
kullanımı ortaya çıkan yeniliklere göre de hızlı bir şekilde güncellenmektedir. Özellikle son yıllarda Bilgi ve
İletişim Teknolojilerindeki hızlı gelişim, eğitim ortamlarında teknolojilerinin kullanımı konusunda da
bireylere çok hızlı değişim gerekliliği getirmiştir. Eğitim ortamlarındaki teknoloji kullanımına yön veren
bireyler olarak öğretmenlerin bu konuda sorumlulukları önemlidir. Bu konuda uluslararası standart
belirleyen ISTE (International Society for Technology in Education) önemli bir kuruluştur. ISTE öğretmenlere
ek olarak, yönetici, öğrenci gibi diğer paydaşlara da standartlar belirlemektedir. Öğretmenlerin eğitim
teknolojilerini nasıl kullanmalarının gerektiği eğitim teknolojisi standartları ile ISTE tarafından 1993 yılından
itibaren ortaya konulmuştur. Ancak teknolojide yaşanan gelişmelere göre, öğretmenlere yönelik
standartlarda dönem dönem güncellemeler yapmıştır. NETS-T, ISTE-T ve son olarak ISTE-E şeklinde
yayınlanan bu standartlarda, son olarak öğretmen yerine eğitimci kavramı tercih edilmiştir. Kuramsal olan
bu çalışmada ISTE tarafından öğretmenlere yönelik 1993 yılından itibaren birkaç kez yenilenen ve son olarak
ISTE-E olarak yayımlanan standartlar tanıtılmıştır.
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KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ UYARLANABİLİR ÖĞRENME SİSTEMLERİ İLE GENEL MATEMATİK ÖĞRETİMİ
1
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Her öğrencinin eşsiz deneyimsel geçmişi ve doğuştan gelen farklı yetenekleri ve kişisel ilgileri vardır.
Öğrenciler çoğunlukla aynı davranış kalıplarını sergilemez; aynı amaçlara sahip olmaz; aynı seviyede isteğe
sahip olmazlar; aynı şekilde problemleri çözemezler; aynı şey tarafından motive edilemezler; aynı zamanda
ya da aynı oranda birşey öğrenmeye hazır olamazlar (Keefe, 2007). Her birey için öğrenme, en azından bir
ölçüde, kişiye özgüdür. Bu anlamda öğrenmenin ya da öğretimin kişiselleştirilmesi önem taşımaktadır.
Öğretimin ve öğrenmenin kişiselleştirilmesi, okul tarafından, okul programlarına ve öğrencilerine uygun
herhangi bir çaba göstermesini ifade eder. İdeal olanı, her okul, her öğrencisinin ihtiyacına ve kapasitesine
göre öğrenme sürecini biçimlendirmesi, şekillendirmesidir (Keefe, 2007). Başka bir ifadeyle, sistemi
öğrenciye yönelik olarak şekillendirmelidir (Diack, 2007). Kişiselleştirilmiş Öğretimin öğrencinin
motivasyonunu, ilgisini, performansını ve tutumunu artırmasından dolayı tüm öğretim materyallerinin
kişiselleştirilmesini sağlayan kişinin ön bilgi düzeyini dikkate alarak kişiye uyarlanabilen bir öğretim yönetim
sistemi geliştirilmiştir. Proje temelde eğitim teknolojisi ve bilgisayar mühendisliği alanlarını kapsayan,
disiplinler arası bir sistem ve ürün geliştirme çalışması niteliğindedir. Bir AR-GE çalışması olarak planlanan
araştırma genel olarak eylem araştırması (action research) metodolojileri ile tutarlı şekilde
gerçekleştirilmiştir. “Bilgi Erişim ve Yönetim Sistemleri” kapsamında düşünüldüğünde bu proje ile kişiye
uyarlanabilen bir öğretim yönetim sistemi geliştirilmiştir. Sistemde öğrencilerin ilgi alanlarının tanımladığı
bir veri tabanı oluşturulmuştur. Arizona State Universitesi verilen örnek olarak Matematik I (Calculus I)
dersinin kişiye uyarlaması yapılmıştır. Türkiyedeki üniversitelerde de 1. Sınıfta verilmekte olan Matematik
dersinin kişiye özel uyarlanabilir sisteminin alt yapısı İngilizce olarak geliştirilmiştir. Rahatlıkla aynı yapı
Türkçe olarak da verilebilir. Matematik I dersini olan milyonlarca öğrenciye özel ders verilebilme imkanı
sağlanmış olacaktır. Türkiyedeki her tür ders için bir alt yapı çalışması gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin
içine yerleştirebilecekleri her çeşit materyali kişiselleştiren bir yapıya sahip bir sistem geliştirilmiştir.
Hazırlanmış öğretim yönetim sisteminin başarıya, performansa, motivasyona etkisi ilerleyen zamanlarda
öğrenciler üzerinde uygulanarak test edilebilir.
Keywords: Kişiselleştirilmiş Öğretim, Uyarlanabilir Öğrenme Sistemleri, Matematik öğretimi, Kişiselleştirme
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2

Amaç Öğrencilerin tablet uyumlu ders içerikleri üzerinde çalışma ve gezinme davranışlarının incelenmesidir.
Bu amaç doğrultusunda öğrenciler tablet uyumlu içerikler üzerinde çalışırken nasıl bir gezinti yapıları
sergiledikleri incelenmiştir. Yöntem Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Erzincan Üniversitesi Üzümlü Meslek Yüksekokulu Bilgisayar
Programcılığı Bölümünde okuyan 16 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma kapsamında lisans düzeyinde
uzaktan eğitim öğrencileri için önceden hazırlanmış etkileşimli bir elektronik kitap kullanılmıştır. İçerikler
tablet bilgisayarlara yüklenerek öğrencilerden bu içerikler üzerinde çalışmaları istenmiştir. Ortalama 25
dakika süren öğrenci çalışmalarının video kaydı tutulmuştur. Bulgular Beş ve on altı numaralı öğrencilerin
başlangıçta düzensiz bir biçimde ileri geri hareket ettiği daha sonra düzenli ileri geri hareketle çalışmanın
sonuna kadar geldiği görülmektedir. Sekiz, dokuz, bir ve on iki numaralı öğrencilerin başlangıçta belirli bir
düzen içerisinde çalıştığı ve bir yerden sonra düzensiz bir biçimde ileri geri hareket ettiği daha sonra
çalışmanın sonuna kadar geldiği görülmektedir. Dört, on dört ve on beş numaralı öğrencilerin başlangıçta
ve sonlara doğru düzensiz bir ileri geri hareketleri yaptığı, zamansal olarak çalışmanın orta kısımlarında ise
düzenli bir çalışma sergilediği görülmektedir. Altı, üç, yedi, iki ve on üç numaralı öğrencilerin başlangıçtan
çalışmanın sonuna kadar belirli bir düzen içerisinde ileri geri hareket ettikleri görülmektedir. Hatta geri
hareketinin pek fazla yapılmadan bitirildiği görülmektedir. On ve on bir numaralı öğrencilerin başlangıçtan
sona gelinceye kadar düzensiz bir biçimde ileri geri hareketleri yapıldığı ve çalışmayı bu şekilde
sonlandırdıkları görülmektedir. Tartışma Çalışma sonucunda öğrencilerin tablet üzerinden e- kitapla
çalışmalarında gezinti yapıları incelenmiş. Sayfalar arası ileri geri gezinti yapılarının zamansal ve sayfa bazlı
analizleri sonucunda beş farklı desen ortaya çıktığı görülmektedir. Bu desenlere baktığımızda bazı öğrenciler
çalışmanın başından sonuna doğru doğrusal bir biçimde hareket ettiği görülmektedir. Öz disiplini yüksek
olan öğrencilerin bu yolla çalıştıkları düşünülebilir (Meydan ve Polat, 2013).
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ÖĞRENCİLERİN TABLET ÜZERİNDE DERS ÇALIŞMA DAVRANIŞLARININ NEDENLERİNİN
İNCELENMESİ
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Amaç Öğrencilerin tablet uyumlu ders içerikleri üzerinde çalışma ve gezinme davranışlarının nedenlerinin
incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler tablet uyumlu içerikler üzerinde çalışırken sergiledikleri
gezinti davranışlarının nedenleri incelenmiştir. Yöntem Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum
çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Erzincan Üniversitesi Üzümlü Meslek
Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümünde okuyan 16 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma kapsamında
lisans düzeyinde uzaktan eğitim öğrencileri için önceden hazırlanmış etkileşimli bir elektronik kitap
kullanılmıştır. İçerikler tablet bilgisayarlara yüklenerek öğrencilerden bu içerikler üzerinde çalışmaları
istenmiştir. Ortalama 25 dakika süren öğrenci çalışmalarının video kaydı tutulmuştur. Videolar öğrencilerle
beraber izlenip yarı yapılandırılmış görüşme yapılarak gezinme davranışlarının nedenleri hakkındaki veriler
elde edilmiştir. Bulgular Öğrencilerin tablet ile ders çalışırken sergiledikleri büyütme küçültme ve not alma
gibi gezinme davranışlarını sergilemelerinin temel gerekçeleri incelenmiştir. Bu amaçla öğrencilerle yapılan
görüşmeler analiz edilmiş ve analiz bulguları gezinme davranışları alt başlıkları altında sunulmuştur. Bu
çalışmaya ilişkin yapılan içerik analizlerinde büyütme küçültme davranışlarının öğrenciler arasında farklı
şekillerde olabildiği farklı ekranlarda sayıda ve sıklıkta olduğu belirlenmiştir. Bunların nedenlerine ilişkin
yapılan görüşmelerin içerik analizlerine göre öğrencilerin büyütme ve küçültme hareketlerini yapmalarının
beş temel kategori şeklinde ortaya çıktığı görülmüştür. Öğrenciler tablet ile çalışırken not alma ihtiyacını
hemen hemen bütün öğrenciler hissetmiştir. İçerik analizi yapılarak öğrencilerin tablet ile çalışırken not
alma davranışlarının nedenlerine ilişkin görüşleri ortaya konmuştur. Bu analizlerde temel olarak bu
nedenlerin altı kategoride toplandığı belirlenmiştir. Tartışma Öncelikle öğrenciler arasında tablet ekran
görüntüsünün büyültüp küçültme sıklığı ve bunun yeri açısından bir farklılık olduğu görülmektedir. Bir kısım
öğrenciler hemen hemen her aşamada büyütme küçültme fonksiyonunu kullanmıştır. Bu çalışma esnasında
tablet ekranının her bir sayfasında büyütme küçültme yapan öğrencilerin gözlerinde problem olduğu öne
çıkmaktadır (Teymen ve Özdemir, 2015). Bazı öğrenciler büyütme küçültmeyi ders sürecinde sadece birkaç
ekranda kullanmıyor. Bazı öğrenciler baştaki bazıları sondaki ekranlarda büyütme küçültme hareketini
kullanıyor. Gözlerinde problem olan öğrencilerin büyütme küçültme hareketlerini ekranı daha iyi
görebilmek için yaptıkları diğer öğrencilerin ise merak duygusuyla bu hareketi yaptıkları ortaya çıkmaktadır.
Öğrencilerin öğrenme sürecinin en önemli faktörlerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır (Harty ve Beall,
1984; Serin, 2010).
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Changes in computers and the internet have caused to get acquainted with three-dimensional virtual
environments. Kapp and O’Driscoll (2010) defined about virtual virtual world was as an “immersed 3D
virtual environment in which a learner acts through an avatar to engage with the other avatars for the
explicit purpose of learning” (p. 55). Three dimensional virtual world, that allow many users to
simultaneously log into them (Papachristos, Vrellis, Natsis, & Mikropoulos, 2014), explore a different world
beyond our own personal real-life experience, to express ourselves through avatars, and to maintain social
connections with other people across different geographical boundaries (Fetscherin & Lattemann, 2008).
Also, learners have opportunity to control, arrange, delete and recreate 3D objects in these environments
(Dünser, Kaufmann, Steinbügl, & Glück, 2006). These features makes the virtual worlds are practical and
functional which have become important for education. There are many studies in the literature that show
the 3D virtual worlds have positive effects on academic achievement (Papachristos, Vrellis, NAtsis ve
Mikropoulos, 2014; Yıldırım ve Şahin, 2015; Topu, 2015). The aim of this research is to analyze the studies
about the effects of 3D virtual worlds on the academic achievement with using meta-analysis method. In
this respect, the studies are examined by searching the databases for researches which are conducted
between 2007 and 2017. It is expected that the results of this research will contribute to future research
related to virtual world use in education.
Keywords: 3D virtual world, achievement, meta-analysis.
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Modern cihazlar hızla değişmekte ve güncellenen, geliştirilen yeni fonksiyonlarla insanların yaşamlarını
kolaylaştırmaktadır. Son yıllarda “her yerde işlem/bilgisayar” mantığıyla küçük ve akıllı cihazlar
geliştirilmektedir. Günlük hayatta el bilgisayarları, mobil telefon, akıllı telefon, tablet vb. araçları kapsayan
mobil cihazların kullanımının yaygınlaşması, mobil cihazların eğitim amaçlı kullanımını gündeme getirmiş ve
mobil öğrenmenin günümüzün yeni bir paradigması olarak görülmesini sağlamıştır. Mobil öğrenmenin
eğitimde etkili olma durumu da araştırmacılar için merak konusu olmuştur. Bu çalışmasının amacı, Google
Akademikte h5-endeksi ve h5-ortanca değeri en yüksek olan 5 eğitim teknolojisi dergisinde 2010-2017 yılları
arasında K-12 seviyesinde mobil öğrenme, konusunda yayınlanan makaleleri sentezlemektir. Bu çalışmayla,
2010 yılından bu yana tabletlerin hayatımıza girmesiyle gündeme gelen K-12 seviyesinde mobil öğrenme
kullanımının analizi yapılarak, gelecek çalışmalara katkı sağlaması hedeflenmektedir.
Keywords: mobil öğrenme, K-12, sistematik inceleme
Corresponding Author: Araş. Gör. ŞİRİN KÜÇÜK AVCI

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
59

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017
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Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin sosyal ağlara olan algılarının metafor yoluyla belirlemektir. Nitel
yöntemler gerçekleştirilen bu araştırmada Konya il merkezinde bulunan bir okuldan ortaokul 5. Ve 6. Sınıf
öğrencilerinin sosyal ağlar için geliştirdikleri metaforlar analiz edilmiştir. Toplam 149 öğrenciden sosyal ağ,
sosyal ağın yararları ve zararları üzerine toplam 141 farklı metafor geliştirilmiştir. Bu metaforlar
sebeplerinden yola çıkılarak kendi içlerinde gruplandırılmıştır. Sosyal ağ kavramına ilişkin öğrencilerin
geliştirmiş oldukları metaforlar bilgi ve haber kaynağı, eğlence kaynağı, genel zarar, iletişim ve diğer işlevsel
ve yapısal özellikler olmak üzere 5 kategoriye ayrılmıştır. Sosyal ağ yararlıdır algısına ilişkin öğrencilerin
geliştirmiş oldukları metaforlar bilgi ve haber kaynağı, iletişim, yardım ve ihtiyaç, eğlence kaynağı ve diğer
işlevsel ve yapısal özellikler (geniş, geliştirici) olmak üzere 5 kategoriye ayrılmıştır. Sosyal ağ zararlıdır
algısına ilişkin öğrencilerin geliştirmiş oldukları metaforlar genel zarar, sağlık problemi, bağımlılık, güvenlik
ve diğer (bozuk iletişim, tembellik, soyutlaştırma, yönlendirme, gereksiz) olmak üzere 5 kategoriye
ayrılmıştır. Öğrencilerin çoğunlukla sosyal ağı bilgi ve haber kaynağı olarak gördükleri, sosyal medya
zararlıdır ifadesi için ise çoğunlukla fazla kullandığımızda gözlerimizi bozar yargısında oldukları sonucuna
varılmıştır.
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Üniversitelerde okutulan ön koşullu derslerdeki en önemli sorun öğrencinin ön koşullu dersi ne kadar ve
nasıl öğrendiğidir. Öğrenci bir önceki dersi öğrenmeden diğer derse geçmişse bu dersten de başarılı olması
çok zordur. Ön koşullu dersi öğrencinin ne kadar öğrendiğini öğrenebilmek için bir yazılım geliştirilmiştir.
Geliştirilen yazılımda öğrencinin demografik özellikleri (Cinsiyet, Yaş, Yaşadığı Bölge, Gelir Seviyesi),
Öğrencinin yaptığı ödev sayısı, Vize ve Finalden aldığı notlar bakılarak veri seti hazırlanmıştır. Daha sonraki
aşamada diğer dersten aldığı vize final notu veri setine eklenmiştir. Hazırlanan veri Seti için 40 öğrenci
kullanılmıştır. Bu öğrencilerin 20 tanesi eğitim sınıfı için 20 tanesi de test sınıfı için ayrılmıştır. Sınıflandırma
algoritmalarından k en yakın komşu algoritması kullanılarak öğrenciler 4 öğrenme seviyesine ayrılmıştır. K
değeri en başarılı 3 seçildiğinde elde edildiği görülmüştür. Kullanılan veri setine göre öğrencinin başarı
seviyesi %92.3 oranında tahmin edilebilmiştir. Sonuç Olarak öğrencinin ön koşullu dersi almadan öğrencinin
seviyesi tespit edilebilirse 1 ve 2 numaralı kategorideki öğrenciye daha fazla ödev ve sorumluluk verilerek
öğrencinin daha başarılı olması 3 ve 4 numaradaki öğrencileri de daha zor ödevler verilerek öğrencinin
dersten sıkılması önlenerek daha da başarılı olması sağlanabilecektir.
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ÇİZGİ FİLMLERİN YAPIM AŞAMALARI VE EKİBİNİN İNCELENMESİ
Y. Lisans Öğr. ESRA ÇEKİRGE - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
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1
2

Bu çalışmanın amacı; çizgi filmlerin yapım aşamalarını ve çizgi filmleri oluşturan ekibi tanıtmak, eğitimle
ilişkisini açıklamak ve ülkemizdeki örneklerini incelemektir. Çalışma, nitel araştırma özelliği taşımaktadır.
Araştırmanın yöntemi doküman incelemesidir. Araştırmada yerli yapım ve devlet kanalı olması sebebiyle
TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rafadan Tayfa ve Pepee çizgi filmleri seçilmiştir. Çizgi filmlerin yapım
aşaması ve bu çizgi filmleri oluşturan ekip üyelerinin görevleri incelenmiştir. Bu süreçte betimsel analiz
kullanılmıştır. Araştırmaya konu olan çizgi filmlerde bir çizgi filmi oluşturmak için aşamalı bir yol izlendiği ve
farklı kanallardan oldukça fazla görevde kişinin rol aldığı sonucuna varılmıştır.
Keywords: Çizgi Film, Çizgi Film Yapımı,Çizgi Film Ekibi
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FARKLI PROGRAMLARDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJİK
YETERLİLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
1
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Öğretmenlerin yetiştirdikleri öğrencilerin bilgiye en kısa sürede ulaşması ve bunu gerçekleştirmesinin en
önemli yöntemlerinden birisinin teknolojiyi etkili bir şekilde kullanması olarak görülmektedir.
Teknopedagoji içerik bilgisi, pedagojik bilgi ve teknolojinin kesişiminden oluşmaktadır. Günümüzde
öğretmenlerin teknopedagojik yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir. Teknopedagojik içerik bileşenleri
öğretmenlerin eğitim-öğretimde teknolojiyi kullanımında sahip olmaları gereken yeterlilikleri ortaya
koymaktadır. Bu çalışmada Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde öğrenim
gören öğretmen adaylarının teknopedagojik yeterlilikleri program türü, sınıf düzeyi, öğretim türü, cinsiyet
vb. değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde yürütülmüştür.
Araştırmanın örneklemini 2017-2018 öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu
Eğitim fakültesinde öğrenim gören Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Özel Eğitim Bölümü,
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Pedagojik Formasyon Eğitimi alan Halkla İlişkiler, Harita-Ulaştırma, SağlıkBiyoloji ve İHL bölümlerinde öğrenim gören 397 öğrenci oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde
yüzde ve frekans dağılımları, ANOVA ve t-testi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda farklı
programa devam eden öğrencilerin teknopedagojik yeterlilikleri arasında farklılıklar bulunmuştur.
Keywords: Teknopedagoji, yeterlilik, öğretmen adayları, eğitim fakültesi
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BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN EĞLENCE AMAÇLI KULLANIMININ AKADEMİK BAŞARIYA
ETKİSİ: PİSA 2015 VERİLERİ
1
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2 Doç. Dr. OZLEM ÇAKIR - Ankara üniversitesi - Böte

Bu araştırmanın amacı, Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı (PISA) 2015 kapsamında,
Türkiye’de 15 yaş grubu öğrencilerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini (BİT) eğlence amacıyla kullanmanın
(bloglardan haber takibi, sosyal ağ kullanımı, bilgisayar oyunu oynama) matematik, fen bilimleri, okuma
başarılarını yordama gücünü belirlemektir. PISA 2015 uygulamasına Türkiye’de 61 ilden 187 okul ve 5895
öğrenci katılmıştır. Türkiye’de ilk defa PISA 2015 bilgisayar tabanlı değerlendirme olarak uygulanmıştır.
Verilerin analizinde çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, BİT’in
eğlence amaçlı kullanımı; blog takibi, sosyal ağ kullanımı, bilgisayar oyunu oynama değişkenleri birlikte
matematik okuryazarlığı puanı ile anlamlı bir ilişki bulunmuştur (R=.135, R2=.018, p<.01). Blog takibi, sosyal
ağ kullanımı, bilgisayar oyunu oynama değişkenleri birlikte fen okuryazarlığı puanı ile anlamlı bir ilişki
bulunmuştur (R=.133, R2=.018, p<.01). Blog takibi, sosyal ağ kullanımı, bilgisayar oyunu oynama
değişkenleri birlikte okuma becerisi puanı ile anlamlı bir ilişki bulunmuştur (R=.195, R2=.038, p<.01). Bu
çalışmada, PISA Türkiye uygulamasına katılan öğrencilerin BİT’i eğlence amaçlı kullanmanın akademik
başarıyı yordama gücü incelenmiştir. BİT’i eğlence amaçlı kullanmanın okuma becerisini, matematik ve fen
okuryazarlığına göre daha çok yordadığı bulunmuştur. Yordayıcı değişkenlere ilişkin en yüksek regresyon
katsayısının sosyal ağ kullanımı ve oyun oynama olduğu en düşük regresyon katsayısının blog takibi olduğu
bulgulanmıştır. Öğretmenlerin eğitim-öğretim etkinliklerinde, okul dışı çalışmalarda sosyal ağ
uygulamalarını kullanmayı teşvik ederek öğrencilerin akademik başarılarının artmasını sağlayabilirler.
Oyunlar öğrencilerin zihinsel süreçlerini harekete geçirmekte problem çözme yeteneklerini geliştirmektedir.
Öğretmenlerin öğrencilerine eğitsel oyun oynamaya teşvik etmeleri de başarılarının artmasına katkı
sağlayabilir. Bilgisayara dayalı etkinlikleri tercih eden öğrenciler ekran okuması pratiği kazanmış olacağı ve
zihinsel süreçleri harekete geçeceği için de PISA uygulamalarında akademik başarılarının artmasına katkı
sağlayabilir.
Keywords: Pisa 2015, blog takibi, sosyal ağ, bilgisayar oyunu, akademik başarı
Corresponding Author: Doç. Dr. ÖZLEM ÇAKIR

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYA ETİK PROFİLLERİ
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Bu çalışmanın amacı, Mason tarafından ortaya konan PAPA modelinin boyutları olan gizlilik, doğruluk, fikri
mülkiyet ve erişim boyutlarına ilişkin öğretmen adaylarının sosyal medyadaki etik davranış profillerini ortaya
koymaktır. Araştırma kapsamında öğretmen adaylarının tercih edilmesinin iki önemli sebebi bulunmaktadır.
Bunlardan biri sosyal medyayı en yaygın kullanan gurubun 18-29 yaş aralığında olan bireyler olması, ikincisi
ise gelecek nesillere model olacak olan öğretmen adaylarının bu konuda görüşlerinin ve sergiledikleri
davranışların önemli olmasıdır. Araştırma kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu
Üniversitesinde Eğitim Fakültelerin okuyan toplam öğrencilerden 3488 öğrenciye ulaşılmıştır. Verilerin
toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanmış olan 35 maddelik veri toplama aracı öğrencilere
uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilen sonucunda öğrencilerin sosyal medyadaki profilleri ortaya
çıkarılmaya çalışılmıştır.
Keywords: Sosyal medya, etik, öğretmen adayları
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SOSYAL MEDYA SİTELERİ ETİK Mİ?
1

Dr. ÖZGE MISIRLI - ESOGÜ - BÖTE

kuruluşları çok uzun yıllara dayanmıyor olmasına rağmen sosyal medya siteleri günümüzde kullanıcılarının
vazgeçilmez parçaları haline gelmiştir. Sosyal medyanın iletişim, etkileşim, ticaret gibi konuların üzerindeki
yadsınamaz olumlu etkisinin yanında özellikle etik dışı davranmayı kolaylaştırıcı özellikleri arka planda
kalmıştır. Bu çalışmada sosyal medya sitelerinin temel özellikleri ve etik dışı davranışı kolaylaştırıcı yönleri
ele alınmaktadır. Araştırma kullanıcı görüşleriyle desteklenerek, üniversite öğrencilerinin bu sitelere ilişkin
görüşlerini ortaya koyulacaktır.
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BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE ERİŞİMİN OKUMA PERFORMANSINA ETKİSİ: PİSA 2012 VE
2015 KARŞILAŞTIRMASI
2

1 Yrd. Doç. Dr. FUNDA ERDOĞDU - Dumlupınar Üniversitesi - böte
Yrd. Doç. Dr. FİLİZ METE - Bülent Ecevit Üniversitesi - Türkçe Eğitimi
3 Doç. Dr. ÖZLEM ÇAKIR - Ankara Üniversitesi - böte

Bu çalışmanın amacı Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı (PISA) 2015 ve 2012
dönemlerinde, Türkiye’de 15 yaş grubu öğrencilerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine (BİT) erişim
durumlarının okuma becerilerini yordama gücünü belirlemektir. Araştırmada PISA 2012 ve 2015 veri
tabanlarından elde edilen veriler kullanılmıştır. PISA 2012 uygulamasına 4848; 2015 uygulamasına 5895
öğrenci katılmıştır. Araştırma tarama modelinde desenlenmiş, verilerin analizinde çoklu doğrusal regresyon
analizi kullanılmıştır. Türkiye’de ilk defa PISA 2015 bilgisayar tabanlı değerlendirme olarak uygulanmıştır.
Türkiye, 2012 yılında 65 ülke arasında okuma becerileri 42. sıradayken; 2015 yılında 72 ülke arasında 50.
sıraya gerilemiştir. BİT’ne erişimin artması kullanımının gençler arasında yaygınlaşması nedeniyle okuma
becerileri başarı puanının artması için öneriler sunulmuştur. Araştırma bulgularına göre, 2012 Pisa
uygulamasına katılan öğrencilerin BİT’e erişimi (bilgisayar, internet, eğitsel yazılım erişimi) okuma becerisi
ile anlamlı bir ilişki göstermektedir (R=.255, R2=.065 p<.01). Bu yordayıcı değişkenler, okuma becerilerini
toplam varyansın %6,5’ini açıklamaktadır. Regresyon analizi sonuçlarına göre, eğitsel yazılım (β = -.054, p
<.05) ve internet (β = -.227, p<.05) erişimi negatif yönde ve anlamlı düzeyde yordamaktadır. Bilgisayar
erişimi (β =-.012, p>.05) değişkeni okuma becerisini negatif yönde ve anlamlı düzeyde yordamamaktadır.
2015 PISAuygulamasına katılan öğrencilerin BİT’e erişimi (bilgisayar, internet, eğitsel yazılım erişimi) okuma
becerisi ile anlamlı bir ilişki göstermektedir (R=.319, R2=.102 p<.01). Bu yordayıcı değişkenler, okuma
becerilerini toplam varyansın %10,2’sini açıklamaktadır. Regresyon analizi sonuçlarına göre, eğitsel yazılım
(β = -.047, p <.05) pozitif ve internet (β = -.160, p<.05 ve bilgisayar erişimi (β =-.202, p<.05) negatif yönde
anlamlı düzeyde yordamaktadır. Bu çalışmada, 2012 ve 2015 yılları PISA Türkiye uygulamasına katılan
öğrencilerin BİT’e erişim durumlarının okuma performansını yordama gücü incelenmiştir. Sonuçlara göre;
okuma performasının 2012 yılı ile kıyaslandığında 2015 yılında BİT’e erişimin okuma becerilerini daha güçlü
yordadığı bulunmuştur. 2015 yılında BİT’in yaygınlaşması nedeniyle okuma becerilerini daha güçlü
yordanmış olabileceği, bu nedenle BİT’i kullanarak okuma becerilerinin geliştirilebileceği söylenebilir. Çocuk
ve gençler arasında yaygınlıkla kullanılan BİT araçlarını etkili kullanımı Türkiye’nin PISA başarısını artıracağı
düşünülmektedir. Öğretmenler öğrencilerin akademik başarılarını artması için sosyal ağları kullanarak okul
dışı etkinlikler tasarlayabilirler, öğrencilerine eğitsel oyunlar oynamaya teşvik edebilirler.
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REHBER ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
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Bir toplumun kendini geliştirmesi, globalleşen dünya içinde kendine sağlam bir yer edinebilmesi için gerekli
ve önemli unsurlardan biri toplumun geleceği olan çocuklara ve gençlere verilen eğitimdir. Toplumun
geleceği olan çocuklara ve gençlere bu eğitimin verilebilmesi ; kendini mesleki anlamda geliştirmeye odaklı
ve daha fazla ne verebilirim düşüncesinde olan eğitimcilerle mümkündür. Ancak bu önemli görevi yerine
getirmekle yükümlü öğretmenlerin içinde öğrencilerin eğitsel, mesleki ve kişisel problemlerinin çözümünde
onlara yardımcı olacak olan rehber öğretmenlerin rolü büyüktür. Rehber öğretmenlerin bu önemli görevi
gerçekleştirirken, onlara gerekli ortamların sağlanması, işlerinden doyum sağlamaları için gerekli desteğin
verilmesi gerekmektedir. Bu araştırma rehber öğretmenlerin iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin
çeşitli demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın örneklemini 2016-2017 Eğitim –Öğretim Yılında Burdur ilinde çeşitli kademelerdeki rehber
öğretmenler oluşturmaktadır. Verilerin analizinde SPSS-22 istatistik paket programı kullanılmıştır. Yapılan
analizler sonucunda mesleki tükenmişliğin alt boyutlarından olan duyarsızlaşmada kadınlarla erkekler
arasında anlamlı fark olduğu görülmüştür. Ayrıca yine duyarsızlaşma alt boyutunda yaş değişkenine göre
20-28 ve 29-36 yaş aralıkları arasında anlamlı farklılık olduğu sonuncuna ulaşılmıştır. İş doyumunda ise tüm
değişkenlere göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MİZAH TARZLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ
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Mizah, içeriği ve kullanımı açısından ele alındığında tek boyutta tanımlanamayacak ölçüde geniş, kapsamlı
ve insan hayatı için tamamlayıcı bir unsurdur. İnsanlar, stresle baş etme, öfkeyi kontrol etme, kişiler arası
ilişkileri ve düşünce dünyasını zenginleştirme ve olumlu kişilik özellikleri geliştirme gibi geniş bir yelpazede
mizaha başvurmaktadırlar. Bu noktada mizahın kullanım alanı ve amacı çeşitlenmektedir. Bu araştırmanın
amacı ön lisans öğrencilerinin mizah tarzlarının cinsiyet, yaş, anne baba durumu, sosyoekonomik durum,
yaşanılan yer, duygusal ilişki durumu ve algılanan okul başarısı açısından incelenmesidir. Betimsel nitelikteki
bu araştırmada, mizah tarzlarının söz konusu değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek
amacıyla Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, mizah
tarzlarının duygusal ilişki durumu, yaşanılan yer ve algılanan okul başarısı değişkenlerine göre farklılaşma
gösterdiği tespit edilmiştir. Ulaşılan sonuçlar araştırma amaçları doğrultusunda yorumlanmıştır.
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMEN OLGUSUNA YÖNELİK ALGILARININ BELİRLENMESİ IDENTIFYING
SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTION TOWARDS THE CONCEPT OF TEACHER ÖZET: Bu araştırma,
Niğde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı üç köy okulunun 7 ve 8. sınıflarda okuyan öğrencilerin öğretmen
olgusuna yönelik algılarının belirlenmesini amaçlamaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden olan olgu bilim
deseninin kullanıldığı araştırma, 33’ü kadın, 49’u erkek olmak üzere toplam 82 öğrenci ile
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda,
öğrencilerin ürettikleri metaforların bazılarının çok yaratıcı bazılarının ise aynı tarzda olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Öğretmen olgusuna yönelik üretilen metaforlar; ‘doğa’, ‘öğretim-bilgi’, ‘soyut benzetme ve
niteleme’ ve ‘çevre-kişi-nesne’ olmak üzere dört kategoride toplanmıştır. ‘Doğa’ kategorisinde kadınlar 7,
erkekler 2 metafor üretmişlerdir. ‘Öğrenim-bilgi’ kategorisinde öğrencilerin organ olan 'beyin' ve
günümüzde popüler bir bilgi kaynağı olan'google'‘ı metafor olarak belirtmeleri ve 'kitap', 'bilgi kaynağı' v.b.
benzetmelerin olması öğrencilerin gözünden bakıldığında öğretmenlerini bilgiyle dolu bir kişilik olarak
gördükleri söylenebilir. ‘Soyut benzetme ve niteleme’ kategorisinde ise öğretmene 'melek' ve 'sevgi'
benzetmelerinin yapılması da öğretmenin iyiliğini ve öğrencilere yansıttığı duyguların neler olduğunu açığa
çıkarmaktadır. Bu kategori başlığı altında 8. sınıfta okuyan erkek öğrencilerin metafor üretmediği ve bu
kategoride en fazla kadın öğrencilerin metafor ürettiği gözlenmiştir. ‘Çevre-kişi-nesne’ kategorisinde ise
çevreye ilişkin üretilen metaforların çoğunluğunun aile bireylerini kapsadığı gözlenmektedir. Aile
bireylerinin öğrenciler tarafından ayrı ayrı belirtildiği, bazı öğrencilere göre öğretmen sadece anneyi
çağrıştırırken bazıları için de baba metaforu öne çıkmaktadır. Anahtar sözcükler: ortaokul, öğretmen,
metafor
Keywords: ortaokul,öğretmen,metafor
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “FUTBOLDA TOPA KAFA İLE VURMA BECERİLERİ DERECELEME
ÖLÇEĞİ” GÜVENİRLİĞİNİN GENELLENEBİLİRLİK KURAMIYLA İNCELENMESİ
Yrd. Doç. Dr. NEZAKET BİLGE UZUN - Mersin Üniversitesi - eğitimde ölçme ve değerlendirme
Y. Lisans Öğr. R. MURAT KUYUBAŞIOĞLU - Mersin Üniversitesi - Eğitim Programları ve Öğretim

1
2

Bu araştırmanın amacı, Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin futbolda topa kafa ile vurma becerilerini ölçme amacı
ile geliştirilen dereceleme ölçeğinin güvenilirliğini Genellenebilirlik (G) kuramı ile hesaplamak ve olası hata
kaynaklarının neler olabileceğini belirlemektir. Çalışma grubunu 7. sınıfta öğrenim görmekte olan 32 öğrenci
oluşturmaktadır. Çalışmada yer alan 32 öğrencinin topa kafa ile vurma becerileri 10 alt görev doğrultusunda
3 puanlayıcı tarafından değerlendirilmiştir. Verilerin analizi genellenebilirlik kuramıyla belirlenen desen
doğrultusunda yapılmıştır. Araştırmada 32 öğrenci (b) 10 alt görev (g) doğrultusunda 3 puanlayıcı (p)
tarafından puanlanması ile elde edilen tümüyle çaprazlanmış “bxpxg” deseni için genellenebilirlik (G)
çalışması yapılmıştır. Genellenebilirlik çalışmasına göre topa kafa ile vurma becerisinin ölçülmesiyle elde
edilen puanların G katsayısı 0.92 ve Phi katsayısı 0.87 bulunmuştur. Genellenebilirlik çalışmalarında
ölçmenin objesine ilişkin değişkenliğin yüksek diğer değişkenlik kaynaklarından gelen varyansların düşük
olması beklenmektedir. Bu çalışmada da ölçmenin temel objesi öğrenciler olup toplam varyansa katkılarının
%40, 6 ile ilk sırada olduğu belirlenmiştir. Puanlayıcı değişkenlik kaynağının toplam varyansı açıklama oranı
% 5,4 olup diğer varyans bileşenleri gözönüne alındığında oldukça düşüktür. Elde edilen bulgular, kullanılan
ölçme aracının, katılımcıların topa kafa ile vurma becerisini belirlemede güvenilir ve genellenebilir sonuçlar
verdiğini göstermektedir.
Keywords: Futbol,dereceleme ölçeği,genellenebilirlik,performans,topa kafa ile vurma
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İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİ VELİLERİNİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA VELİ
ZİYARETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
2

1 Doktora Öğr. SİNAN ARI - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Temel Eğitim
Doktora Öğr. ABDURRAHMAN GÜRBÜZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Temel Eğitim
3 Prof. Dr. AHMET SABAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Temel Eğitim

Eğitim öğretim sistemlerinin vazgeçilmez paydaşları hiç şüphesiz velilerdir. Gerek okul öncesi eğitimde gerek
ilkokuldan itibaren öğrenciler hakkında en sağlıklı ve doğru bilgilere veliler sayesinde ulaşmak mümkündür.
Bu noktada sınıf öğretmenlerine en çok yardımcı olacak kesim de veliler olmaktadır. Ancak ülkemizde okula
gelmekten kaçınan, çeşitli nedenlerle öğretmenlerle iletişim kurmak istemeyen ya da kurmayan velilerin
olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Geleceğimizin teminatı çocukların yetişmesinde öğretmen veli iletişiminin
en iyi şekilde olması gerekmektedir. Birçok araştırma iyi bir öğretmen-veli iletişiminin öğrenci davranışları
ve ders başarıları açısından olumlu sonuçlar getirdiğini ortaya koymuştur. Hayat şekillendiren öğretmenler
bu sayede öğrencilerini bir de aile bireylerinin gözüyle ve dış ortamda tanıma fırsatı bulmuşlardır. Tüm bu
gerçeklikler üzerinden bu çalışmada birinci sınıf velilerinin veli ziyaretlerine bakışları saptanmaya
çalışılmıştır. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden “eylem araştırması” deseninde gerçekleştirilmiştir.
Çalışmaya Yozgat ili Sarıkaya ilçesi Kadılı Cumhuriyet İlkokulu birinci sınıf velileri (n=14) katılmıştır. Veriler
görüşme yoluyla elde edilmiş ve içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Çalışmada öğretmenin velilerin
yarıdan fazlasına (%64) ziyaret yapmadığı, buna karşın velilerin çoğunun (%85) ise veli ziyaretlerinin olması
gerektiğini ve veli ziyaretlerinin birçok açıdan faydalı olduğunu düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords: Veli,Birinci sınıf, öğretmen, veli ziyareti
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YEREL GAZETELERDE EĞİTİM İLE İLGİLİ HABERLERİN YER ALMA SIKLIĞI: NİZİP GAZETESİ ÖRNEĞİ
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3 Y. Lisans Öğr. UĞUR BASTIK - Gaziantep Üniversitesi - Sosyal Bilgiler Eğitimi

Gaziantep’in en büyük ilçesi olan Nizip, önemli bir sanayi ve tarım kentidir. Tarıma dayalı sanayi ile sanayinin
bu kadar önemli olduğu bir ilçede eğitim genelde hep ihmal edilmiş, arka plana itilmiştir. Bu çalışma bir nevi
halkın eğitime bakış açısını da ortaya koymak açısından önemli olan Nizip’te bulunan yerel basının eğitim
konularını işleme ve bunun gazetelerde yer alma sıklığını ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışmada Nizip
ilçesinde yer alan ve 2015 yılının Nisan ayına kadar günlük, Nisandan sonra ise 154 günde bir yayınlanan,
2016 yılından sonra 15 günde bir düzenli olarak yayınlanmaya başlanan yerel Nizip gazetesinde eğitimle ilgili
konuların yer alma sıklığı incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla örneklem olarak seçilen yerel Nizip
Gazetesinin söz konusu sayıları betimsel analiz yöntemiyle incelenmiş ve eğitimle ilgili haberlerin
yayınlanma oranı yüzde frekans yöntemiyle tablolaştırılarak sonuçlar yorumlanmaya çalışılmıştır.
Araştırmada elde edilen bulgulara göre, Gazete 15 günde bir yayınlanıncaya kadar eğitimle ilgili haberlere
daha yoğun yer verildiği, ancak 15 günde bir yayınlanmasıyla birlikte eğitim haberlerine daha az yer verildiği
çalışmada ulaşılan en önemli bulgulardan biri olmuştur. Nizip Gazetesinde istenilen düzeyde olmamakla ve
sıklığı değişmekle birlikte toplumun bütün kesimini yakından ilgilendiren eğitim haberlerine yer verilmiş
olması önemlidir. Ancak diğer haberler içerisinde eğitim haberlerine istenilen önemin verilmemiş olması,
istenmeyen sonuçlardan biri olmuştur.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL DEĞERLER ALGILARI
1

Yrd. Doç. Dr. YAVUZ BOLAT - Mustafa Kemal Üniversitesi - eğitim programları ve öğretim
2 Öğretmen MUSA TARIK TEKİN - meb -

Bireyin toplumsallaşma değerler yardımıyla hızlanmaktadır. Değerlerin bireyler ve kuşaklar arasında
aktarımında eğitim doğru seçilmiş bir araçtır. Eğitimciler, eğitimin değer aktarımındaki etkililiğini fark
etmişler ve değer eğitimi çalışmaları düzenlemişlerdir. Öğretmen adaylarının değer eğitimi konusundaki bu
farkındalığı onların değerlere sahip olma düzeylerinin araştırılmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu
çalışmanın amacı öğretmen adaylarının sosyal değerlere ilişkin algılarının belirlenmesidir. Çalışmaya 20162017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören
toplam 380 öğretmen adayı katılmıştır. Betimsel yöntemle tasarlanan bu araştırma tarama modelindedir.
Araştırma verileri, Bolat (2013) tarafından geliştirilen Çok Boyutlu Sosyal Değerler Ölçeği (ÇBSDÖ) adındaki
veri toplama aracı ile elde edilmiştir. Araştırmanın kullanılan veri toplama aracının birinci bölümde
öğretmen adaylarının kişisel bilgileri, ikinci bölümde ise sosyal değer ifadeleri yer almaktadır. Araştırmadan
elde edilen nicel verilerin analizinde betimsel istatistiklerin incelenmesinin yanı sıra korelasyon, t testi,
varyans, frekans, standart sapma analizleri kullanılmıştır. ÇBSDÖ’den toplanan bulgulara göre öğretmen
adaylarının sosyal değerlere yüksek derecede sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu öğretmen adaylarının
sosyal değerlere ilişkin algılarının oldukça katılıyorum şeklinde olduğu ve öğretmen adaylarının sosyal
değerler boyutlarından aile değerleri boyutuna diğer değer boyutlarından daha fazla önem verdiği sonucuna
ulaşılmıştır.
Keywords: Algı, Değerler, Değerler Eğitimi, Sosyal Değerler, Öğretmen Adayları
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. YAVUZ BOLAT

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME HANGİ YAŞTA BAŞLAMALI?
1

Yrd. Doç. Dr. YAVUZ BOLAT - Mustafa Kemal Üniversitesi - eğitim programları ve öğretim

Eğitim, bireyin akademik ihtiyaçlarını karşılarken onun geleceğe hazırlanmasını sağlamaktadır. Akademik ve
beceri eğitimi alan birey bu kazanımlarını yaşamını sürdürebileceği bir meslek sahibi olmaktadır. Eğitim
faaliyetleri içerisinde yer alan mesleki ve teknik eğitim bireyin doğrudan meslekleşmesini ve işgücüne
katılmasına yardımcı olmaktadır. Bireyin şahsında ve toplumsal yapıda son derece öneme sahip mesleki ve
teknik eğitime başlama yaşı önemli bir tartışma konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı farklı
ülkelerdeki mesleki ve teknik eğitime başlama yaşlarını tespit ederek mesleki ve teknik eğitime ideal
başlama yaşını belirlemektir. Bu amaçla araştırmanın evrenini gelişmiş ve gelişmekte olan toplam sekiz
ülkenin mesleki ve teknik eğitim sistemleri oluşturmaktadır. Karşılaştırmalı bir eğitim araştırması olan bu
çalışma nitel bir çalışmadır. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak doküman analizi yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmadan elde verilere göre mesleki ve teknik eğitime başlama yaşı ülkelerin eğitim sistemlerine göre
farklılık göstermektedir. Teknoloji ve makine parkına dayalı üretim yapan toplumlarda mesleki ve teknik
eğitime başlama yaşı lise eğitimiyle örtüşmekle birlikte gelişmiş düzeyde hizmetler sektörüne sahip
toplumlarda ise lise eğitimi sonrasında mesleki ve teknik eğitime başlama eğilimi bulunmaktadır. İngiltere
ve Amerika’da mesleki ve teknik eğitime başlama yaşının ortaöğretim düzeyi sonrasına ötelenmeye
çalışıldığı gözlenmektedir. Özellikle İngiltere’de 18 yaş sonrasına bırakılma hedefindedir. Diğer ülkelerdeki
eğilimler Türkiye’nin bu alandaki eğitim yaşı algısının aksine bir gelişmeyi ifade ettiği sonucuna
ulaşılmaktadır. Türkiye’de erken yaşta verilen mesleki-teknik eğitim pedagojik ve mesleki başarı açıdan
sorgulanması gerekmektedir.
Keywords: Eğitim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Eğitim Yaşı
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İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKICI OKUMA BECERİLERİNİN OKUL TÜRLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
2

1 Öğretmen HAYRİNNİSA PARİS - MEB Yrd. Doç. Dr. ALPASLAN GÖZLER - Erciyes Üniversitesi - Temel Eğitim

Bu araştırma ilkokul öğrencilerinin okul türlerine (devlet okulu-özel okul) göre akıcı okuma (okuma hızı,
doğru okuma) becerilerini incelemek ve aralarındaki farklılıkları ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bunun
yanında öğrencilerin akıcı okuma becerileri okul türü, cinsiyet, sınıf düzeyi, sosyoekonomik düzey, annebabanın eğitim durumu, anne çalışma durumu, Türkçe dersi başarı düzeyi değişkenleri açısından
karşılaştırılmıştır. Araştırmada genel tarama modeli türlerinden, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırma Kayseri ili merkez ilçelerinde bulunan 3’ü özel okul, 3’ü devlet okulu olmak üzere 6 farklı okulda
gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yoluyla seçilmiş ve her sınıf düzeyinden 24 öğrenci
olmak üzere ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören toplam 72 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada toplam okunan kelime sayısını belirlemek amacıyla video kamera ve ses kayıt cihazından
faydalanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız gruplar için t testi, mann
whitney U testi ve kruskal wallis H testi kullanılmıştır. Analizler SPSS 23.00 programında gerçekleştirilmiştir.
Araştırma sonucunda akıcı okuma becerisinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenirken;
annesi çalışmayan öğrencilerin akıcı okuma becerilerinin (hızlı okuma hariç) annesi çalışan
öğrencilerinkinden daha düşük olduğu gözlenmiştir. Başarı düzeyi açısından yapılan karşılaştırmalarda
başarı düzeyi yüksek olan öğrencilerin akıcı okuma becerilerinin, başarı düzeyi orta ve altı olan öğrencilerden
daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Devlet okulu öğrencilerinin sosyoekonomik durumuna göre akıcı
okuma becerilerinde anlamlı düzeyde bir farklılaşmanın olduğu; fakat özel okuldaki öğrencilerin
sosyoekonomik durumuna göre akıcı okuma becerileri açısından anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür.
Devlet okulunda öğrenim görüp annesi çalışan öğrencilerin akıcı okuma becerilerinin özel okulda öğrenim
görüp annesi çalışan öğrencilerinkilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda elde
edilen bulgulara göre araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur.
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ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİM POLİTİKASININ BİLSEM MÜDÜRLERİ VE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN
BAKIŞ AÇILARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
2
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Öğretmen ŞEVKET BAŞER KEMAHLI - Marmara Üniversitesi - Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Bu gün Türkiye’de özel yetenekliler eğitimi denilince akla ilk gelen kurum olan BİLSEM’ler özel yetenekli
bireylerin özellikleri doğrultusunda tanılandıkları ve yine bu doğrultuda eğitim aldıkları okul dışı eğitim
kurumları olarak varlıklarını sürdürebilmiştir. Bu çalışmanın amacı özel yetenekliler eğitiminde BİLSEM’ler
ile yapılacak çalışmalarda BİLSEM’leri en iyi tanıyan BİLSEM müdürleri ve özel yetenekliler eğitimi alanında
çalışmaları mevcut olan öğretim üyelerinin görüşlerine başvurulmuştur. Çünkü özel yetenekliler ile çalışmış
ve onları tanımış olan bu eğitimciler ülkemiz için ideal olan eğitsel uygulamaları en iyi tespit edebilecek grup
olarak düşünülmüştür. Bu eğitimcilerin belirttiği görüşler doğrultusunda özel yetenekliler eğitimi için en
ideal eğitsel uyarlamalara yönelik tespitler ve tavsiyeler yapılmaya çalışılmıştır. Görüşmelerde yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış ve onu BİLSEM müdürü, onu öğretim üyesi olmak üzere toplam
yirmi katılımcının görüşüne başvurulmuştur. Görüşmeler yüz yüze gerçekleştirilmiş olup, görüşmecilerin
ayrıntılı olarak veri aktarımını sağlamak amacıyla rahat ve zaman kısıtlamasının olmayacağı zamanlamaya
önem gösterilmiştir. Bu araştırmada, belli bir olay ya da olgunun derinlemesine açıklanması ve analiz
edilmesini amaçlayan nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli uygulanmıştır. Araştırmada
amaçlı örneklem çeşitlerinden biri olan ölçüt örneklem kullanılmıştır. Çalışma grubu olarak BİLSEM
müdürleri ve Özel yetenekliler eğitimi alanında çalışmaları olan öğretim üyeleri seçilmiş, görüşleri alınırken
yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler belirlenen kodlar ve temalar
doğrultusunda analiz edilmiştir. Özel yetenekli çocuklara bir takım haklar ve ayrıcalıkların verilmesi, bu
eğitim çalışmalarının müstakil kurumlarda örgün olarak gerçekleştirilmesi, özel yeteneklilerin gelişimleri için
uluslararası çalışmalara katılması ve devlet tarafından desteklenmesi, BİLSEM’lerin üniversiteler ile olan
ortak çalışmalarının artırılması, eğitim fakültelerinde tüm branşlarda özel yetenekliler eğitimine yönelik ders
içeriklerinin programlara dahil edilmesi, özel eğitim bölümlerine alan mezunu öğretim üyelerinin alınması,
devlet okullarında meslek içi eğitimler ile öğretmenlerin bu alanda eğitim alması araştırma sonucunda
ortaya çıkan başlıca gereklilikler olarak ortaya çıkmıştır.
Keywords: BİLSEM, Özel Yetenekliler ,Özel Yetenekliler Eğitim Politikası
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SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN BİREYSELLİK VE DAYANIŞMA DEĞERİNE YÖNELİK ALGILARININ
İNCELENMESİ: NİZİP ÖRNEĞİ
1

Doç. Dr. NİHAT ŞİMŞEK - Gaziantep Üniversitesi - Sosyal Bilgiler Eğitimi

Araştırma, Suriye iç savaşından kaçarak Gaziantep iline bağlı Nizip ilçesine gelerek, devlet tarafından
oluşturulan çadır kentte yaşamaya ve eğitim almaya başlayan Suriyeli mülteci öğrencilerin bireysellik ve
dayanışma değeri ile ilgili algılarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma, genel tarama modelinde
betimsel bir araştırma olup, nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır Araştırmada Nizip ilçesinde bulunan ve
çadır kentte eğitim gören toplam 17 öğrenci amaçlı örneklem tekniği ile seçilmiş ve bu öğrencilerin
bireysellik ve dayanışma değeri ile ilgili görüşleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmanın verilerini elde
etmek amacıyla, yüz yüze görüşme formundan istifade edilmiştir. Bu amaçla Öğrencilerin görüşlerini ortaya
koymak için önceden hazırlanmış olan 3 adet örnek metinden istifade edilmiştir. Devamında bu 3 örnek
metinden yola çıkılarak Suriyeli öğrencilerin görüşlerini ortaya koymak amacıyla 3 adet yarı yapılandırılmış
soru sorulmuştur. Suriyeli öğrencilerin bu sorulara verdikleri cevaplar temalar adı altında kategorize
edilmiştir. Öğrencilerin verdikleri cevapların sonucunda oluşturulan temalar, öğrencilerin gerçek görüşlerini
yansıtmaktadır. Öğrencilerin gerçek görüşlerinden yola çıkılarak oluşturulan temalar, analiz edilerek
yorumlanmış ve böylece Suriyeli öğrencilerin bireysellik ve dayanışma değerine yönelik değere algıları ile
ilgili bir durum tespiti yapılmaya çalışılmıştır. Araştırma ile, Suriyeli öğrencilerin bireysellik ve dayanışma
değeri ile ilgili algılarının genel anlamda olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords: Değer, Bireysellik, Dayanışma, Algı
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SİVİLLEŞME ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
1

Doç. Dr. RÜŞTÜ YEŞİL - Ahi Evran Üniversitesi - Eğitim Programları ve Öğretim

Özellikle son dönemlerde demokratikleşme ile birlikte anılan ve üzerinde çokça tartışılan kavramlardan biri
sivilleşmedir. Sivilleşme, köken itibarıyla Türkçe bir kelime olmaması ve Türkçe’de tam karşılığının olmaması
nedeniyle Türk toplumu tarafından tam ve doğru bir anlamlandırmanın yapılabildiği söylenemez. En genel
anlamda bir kültürü ve yaşam biçimini ifade eden sivilliğin doğru anlaşılması, sivil kültürün ve sivil toplumun
doğru yapılandırılabilmesi için bir gereklilik olarak değerlendirilebilir. Özellikle bir kültür yayıcısı olan
öğretmenlerin ya da öğretmen adaylarının sivilleşmeyi doğru anlamlandırması ve algılaması önemlidir. Bu
araştırma, öğretmen adaylarının sivilleşme algısını belirlemek amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir
bir ölçek geliştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma
grubunu, eğitim fakültelerinin farklı bölümlerinde öğrenim gören 498 öğrenci (öğretmen adayı)
oluşturmaktadır. Veriler, Sivilleşme Algısı Taslak Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma sonunda; 3 faktör ve 34
maddeden oluşan geçerli ve güvenilir ölçek geliştirilmiştir. Ölçekteki faktörler; Duygusal-Eylemsel
Sivilleşme”, “Düşünsel-Eylemsel Sivilleşme” ve “Sivilleşme Karşıtlığı” olarak adlandırılmıştır. SAÖ’nin KMO
değeri 0,942; Bartlett testi değerleri x2: 10188,021; sd: 1485; p<0,001 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin geçerlik
özelliği faktör analizi ve madde-toplam korelasyonlarının; güvenirlik özelliği ise Cronbach alpha iç tutarlılık
katsayılarının hesaplanması yoluyla test edilmiştir. Ölçekteki maddeler genel varyansın %49,7’sini
açıklamaktadır. Maddelerin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının tamamı pozitif ve anlamlıdır.
Ölçeğin genelinin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,922’dir. Maddelerin kararlılık katsayıları da p<,001
düzeyinde anlamlı ve pozitiftir. Buna göre SAÖ’nin, bireylerin sivilleşme algısını belirlemek amacıyla
kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir. *Bu çalışma, Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından desteklenmiştir. (Proje No: EGT.A3.17.010).
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA İLİŞKİN ALGILARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ*
1

Doç. Dr. RÜŞTÜ YEŞİL - Ahi Evran Üniversitesi - Eğitim Programları ve Öğretim

Sivil toplum kuruluşları, toplumun sivilleşmesine katkı sunabilecek ve aynı zamanda toplumun sivillik
düzeylerini yansıtan oluşumlardır. Toplumların ve ülkelerin siyasal, toplumsal, ekonomik gelişimlerine
önemli katkılar sunmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı öğretmen adaylarının “sivil toplum kuruluşlarına”
ilişkin algılarını belirlemektir. Böylelikle, toplumun sivilleşmesinde önemli bir rol alabilecek olan öğretmen
adaylarının, bu çabalarına önemli katkılar sunabilecek sivil toplum kuruluşlarına ilişkin nasıl bir bakış açısına
sahip oldukları belirlenebilecektir. Bu tespitlerin; eğitim kurumları olarak okulların ve özellikle gelecek neslin
mimarları olan öğretmenlerin, toplumun sivilleşmesi sürecine nasıl ve ne yönde etki edebileceğine ilişkin
doğru tahminlerde bulunulabilmede yararlı olacağı düşünülmektedir. Diğer taraftan, geleceğin Türkiye’sinin
biçimlenmesinde etkin olacağı düşünülen sivilleşme ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili öğretmen
adaylarındaki algı problemlerinin belirlenmesine ve bu problemlerin giderilmesine ilişkin gerçekçi
önlemlerin alınmasına zemin hazırlayacak verilere ulaşılabileceği düşünülmektedir. Diğer taraftan eğitim
fakültelerinde geçen öğrenim hayatının öğrencilerin (öğretmen adaylarının) zihin dünyasında sivil toplum
kuruluşlarına ilişkin ortaya çıkan nasıl bir algı farklılaşmasını beraberinde getirdiğini belirlemek de
araştırmanın amaçları arasındadır. Araştırma, tarama modelinde yürütülmüş betimsel ve nicel bir
araştırmadır. Araştırmanın çalışma evrenini eğitim fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören 1. ve 4.
Sınıf öğrencileri (öğretmen adayları) oluşturmaktadır. Örneklem ise, tesadüfi yol ile belirlenmiş 256’sı 1.
sınıf, 242’si 4. sınıf olmak üzere toplam 498 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, “Kişisel Bilgi
Formu” ve “Sivil Toplum Kuruluşu Algı Ölçeği” ile toplanmıştır. Ölçeğin Ölçek, 2 faktörden ve 28 maddeden
oluşmaktadır. Güvenirlik katsayısı Cronbach alpha 0,891’dir. Araştırmanın verilerinin analizinde aritmetik
ortalama, standart sapma, t testi, Pearson’s r korelasyon testi, Anova ve Scheffe testleri kullanılmıştır.
Anlamlılık düzeyi için p<,05 düzeyi yeterli kabul edilmiştir. Araştırma sonunda ulaşılan sonuçlar tartışılarak
önerilerde bulunulmuştur. *Bu çalışma, Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi
tarafından desteklenmiştir. (Proje No: EGT.A3.17.010).
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YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE/ÖĞRENİMİNDE OKUMA SALONUNUN KULLANIMINA İLİŞKİN
ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
1

Dr. SELDA ÖZER - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - Yabancı Diller Yüksekokulu

Bu çalışmanın amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde
oluşturulan okuma salonunun kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerini ortaya koymaktır. Bu çalışmada, nitel
araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni ve görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmada, evren ve
örneklem belirleme yöntemi kullanılmamış, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi
tercih edilmiştir. Öğrencilerin okuma salonunu kullanmaları, örneklem ölçütü olarak belirlenmiş ve Yabancı
Diller Yüksekokulu’nda zorunlu ve seçmeli hazırlık programına devam eden ve okuma salonunu kullanan
öğrenciler çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen
“Standartlaştırılmış Açık Uçlu Görüşme Formu” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz
kullanılmıştır. Araştırma sonunda, okuma salonunu kullanan öğrencilerin çoğunluğunun kız, 18-19 yaşında
ve İngilizce Öğretmenliği bölümüne kayıtlı hazırlık sınıfı öğrencileri olduğu görülmüştür. Öğrencilerin büyük
bir kısmı, okuma salonunu sadece haftada bir kez, yarım saat ile bir saat arasında ve kitap okumak amacıyla
kullanmaktadırlar. Öğrencilerin okuma salonunu kullanmaları İngilizce öğrenmelerini olumlu yönde
etkilemiş ve bu etki en çok kelime dağarcığı, okuduğunu anlama ve okuma hızı konularında kendini
göstermiştir. Bununla birlikte, okuma salonunu kullanmaları öğrencilerin derslere daha aktif katılmalarını
sağlamış ve notlarının yükselmesinde etkili olmuştur. Öğrencilerin çoğu, okuma salonunu kullanırken
herhangi bir sorun yaşamamışlardır. Öğrenciler, okuma salonunun olmaması durumunda özellikle kitap
temini konusunda sorun yaşayacaklarını düşünmektedirler.
Keywords: Yabancı dil öğretimi/öğrenimi, İngilizce, okuma salonu.
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OKULLARIN DEĞİŞİME HAZIR BULUNUŞLUK DÜZEYLERİ: ÖĞRETMEN ADAYI ALGILARI
Araş. Gör. TURGUT USLU - Erzincan Üniversitesi - Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Doç. Dr. MEHMET ÖZBAŞ - Erzincan Üniversitesi - Eğitim Yönetimi ve Denetimi
3 Yrd. Doç. Dr. SİNAN YALÇIN - Erzincan Üniversitesi - Eğitim Yönetimi ve Denetimi
1

2

Bu araştırma, öğretmen adayları ile okulların fiziki ve teknolojik alt yapılarının değişime karşı hazır
bulunuşluk düzeylerini öğretmen adaylarının perspektifinden belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma
kapsamında ayrıca öğretmen adaylarının değişime karşı hazır bulunuşluk düzeyleri ile cinsiyet değişkeni
arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Problem Durum 1. Öğretmen adaylarının değişime
karşı hazır bulunuşluk boyutuna ilişkin yeterlikleri, kendi görüşlerine göre ne düzeydedir? 2. Öğretmen
adaylarının değişime karşı hazır bulunuşluk düzeyine ilişkin görüşleri cinsiyet değişkenlerine göre farklılık
göstermekte midir? 3. Öğretmen adaylarının, okulların fiziki ve teknolojik alt yapısının değişime hazır
bulunuşluk düzeylerine ilişkin görüşleri, kendi görüşlerine göre ne düzeydedir? 4. Öğretmen adaylarının,
okulların fiziki ve teknolojik alt yapısının değişime hazır bulunuşluk düzeylerine ilişkin görüşleri cinsiyet
değişkenine göre farklılık göstermekte midir? Araştırma betimsel tarama modelinde desenlenmiştir.
Araştırmanın evrenini Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar
döneminde öğrenim gören 757 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Helvacı ve Kıcıroğlu (2010)
tarafından geliştirilen İlköğretim okullarının değişime hazır bulunuşluk ölçeği kullanılmıştır ve Cronbach
alpha değeri .79 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, öğretmen adaylarının (X=3.01) ve
okulların fiziki ve teknolojik alt yapılarının (X=2.78) değişime karşı hazır bulunuşluluklarının orta düzeyde
olduğu söylenebilir. Erkek katılımcıların, ölçeğin öğretmen adaylarının değişime karşı hazır bulunuşluluk
düzeylerine ilişkin alt boyutundan elde ettikleri toplam puan ortalaması (X=3.06) ile kadın katılımcıların
toplam puan ortalaması (X=2.98) arasında erkek katılımcıların lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
bulunmuştur (t= -2,018; p=.044<.05). Bu bulguya dayanaraktan kadın öğretmen adaylarının değişime karşı
daha az direnç gösterdikleri söylenebilir. Diğer yandan, erkek öğretmen adaylarının okulların fiziki alt
yapısının değişime karşı hazırbulunuşluluğu alt boyuta ilişkin toplam puan ortalaması (X=2.89) ile kadın
öğretmen adaylarının ilgili alt boyuta ilişkin toplam puan ortalaması (X=2.73) arasında erkek katılımcıların
lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (t= -2,018; p=.044<.05). Bu bulguya göre, erkek
öğretmen adayları okulların fiziki alt yapısının değişime karşı daha az hazırbulunuşluluğu sahip olduğuna
ilişkin algıları vardır.
Keywords: Öğretmen adayları, Değişim, Hazır bulunuşluk, Değişime karşı hazır bulunuşluk
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PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE
YÖNELİK TUTUMLARI
1

Araş. Gör. MUHAMMED AKİF KURTULUŞ - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi
2 Araş. Gör. ADEM KARACA - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Sosyal Bilgiler Eğitimi
3 Yrd. Doç. Dr. TUBA DEMİRCİ - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi

Bu araştırmanın amacı, pedagojik formasyon sertifika programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine
yönelik tutumlarını cinsiyet, yaş, mesleki deneyim ve öğrenim gördükleri bölümlere göre karşılaştırmalı
olarak incelemektir. Araştırmada Çetin (2006) tarafından geliştirilen “sevgi”, “değer” ve “uyum” olmak
üzere üç alt boyutu içeren, beşli likert tipi toplam 35 maddeden oluşan “Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği
(ÖMTÖ)” kullanılmıştır.Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemine göre kolay ulaşılabilir
durum örneklemesi tekniği ile belirlenmiş olup 2016-2017 eğitim öğretim yılı Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitesi Eğitim Fakültesi pedagojik formasyon sertifika programına kayıtlı 350 öğrenciden oluşmaktadır.
Araştırmada nicel yaklaşımın deneysel olmayan araştırma desenlerinden biri olan karşılaştırma yöntemi
kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre pedagojik formasyon sertifika programı öğrencilerinin
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının genel olarak yüksek düzeyde olduğu görülmüştür.
Keywords: tutum,öğretmenlik mesleği,pedagojik formasyon
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PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PEDAGOJİK FORMASYON
DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
2

1 Araş. Gör. ADEM KARACA - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Sosyal Bilgiler Eğitimi
Araş. Gör. MUHAMMED AKİF KURTULUŞ - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
3 Yrd. Doç. Dr. TUBA DEMİRCİ - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Bu araştırmanın amacı, pedagojik formasyon sertifika programı öğrencilerinin pedagojik formasyon
derslerine yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çalışma grubunu, Alanya Alaaddin
Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi pedagojik formasyon programına kayıtlı 350 öğretmen adayı
oluşturmuştur. Araştırmada genel tarama modeline dayalı betimsel yöntem kullanılmıştır. Veriler likert-tipi
tutum ölçeğiyle toplanmıştır. Araştırmada verilerin toplanması için Ekici (2008) tarafından geliştirilen
“Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin Geneline Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde
aritmetik ortalama kullanılmıştır. Araştırma sonucunda pedagojik formasyon sertifika programı
öğrencilerinin pedagojik formasyon derslerine yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir.
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SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ OKULLARDA OKUL YÖNETİMİNE YANSIYAN
DİSİPLİN SORUNLARI
2

1 Doç. Dr. LÜTFİ ÜREDİ - Mersin Üniversitesi - İlköğretim Anabilim Dalı
Doktora Öğr. HAKAN ULUM - Çukurova Üniversitesi - Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

Suriye’de meydana gelen savaş Suriye’nin komşu ülkelerini de ekonomik, sosyal ve toplumsal olarak
etkilemektedir. Suriye’de yaşayan aileler savaşın getirdiği olumsuz yaşam koşullarından dolayı göç etmek
zorunda kalmıştır. Aileleriyle beraber farklı ülkelere göçmüş çocuklar bu olumsuzluklardan en çok etkilenen
kısımdır. Sığınmacı olarak yerleşen ailelerin çocuklarının, bu kargaşadan en az şekilde etkilenmesini
sağlamak amacıyla Türkiye’de çeşitli önlemler alınmaktadır. Bu önlemlerden en önemlilerinden birisi
Suriyeli çocukların farklı eğitim kurumlarında eğitimlerine devam edebilmesi olanağının sağlanmasıdır.
Eğitim ancak daha iyi öğrenme ve öğretme süreci ile amacına ulaşır. Bu bağlamda disiplin sorunlarının
yapısının ve nedenlerinin farkında olunması, daha iyi öğrenme ve öğretme sürecine sahip olmak için bir
gerekliliktir. Bu çalışmanın amacı Suriyeli öğrencilerin öğrenim gördüğü okullarda okul yönetimine yansıyan
disiplin sorunlarını ve nedenlerini incelemektedir. Çalışma nitel bir araştırma olarak desenlenmiştir. Disiplin
sorunlarını ve nedenlerini daha bütünsel ve detaylı olarak incelemek için, çalışma nitel araştırma
tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak yürütülmüştür. Bu araştırma Adana İli,
merkez ilçelerinde, 2016-2017 öğretim yılında öğrenim gören Suriyeli öğrencisi bulunan 10 ilköğretim
okulunda; 20 müdür, 14 müdür yardımcısı ve 6 rehber öğretmen olmak üzere 40 kişi ile görüşmeler yapılarak
gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler kodlanarak tablolaştırılmış ve betimsel analize tabi tutulmuştur. Analiz
sonrasında Suriyeli öğrencilerden kaynaklı disiplin olaylarının nedenleri; kültür çatışması, uyum sorunu,
Türkçe dili konuşma ve yazma yetersizliği, ekonomik sorunlar, sosyal çevre, savaş sonrası çocuklarda oluşan
psikolojik travmalar, temel ihtiyaçları giderme konusunda sıkıntılar olarak bulunmuştur.
Keywords: Suriyeli sığınmacılar, okul disiplini, disiplin sorunları
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TÜRKİYE’YE SIĞINAN SURİYELİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM SORUNLARI
2
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2011 yılında Suriye’de meydana gelen savaş sonrasında Türkiye’ye üç milyon civarında insan göç etmiştir.
İhtiyaçlar hiyerarşisinin önemli bir basamağı olan güvenlik ihtiyacını gidermek amacıyla Suriyelilerin önemli
bir bölümü ülkelerinden ayrılmışlardır. Kamplarda kalan sığınmacılara çeşitli imkânlar sunulurken, kayıt dışı
olanlar bu imkânlardan yararlanamamaktadır. Bu bakımdan sığınmacı durumundaki insanlara önce acil
yardım sağlanmalı, sonrasında iyileştirme (rehabilitasyon) çalışmalarına almalıdır. Çünkü mülteci
konumunda olan bireyler suiistimale maruz kalma oranı yüksek bireylerdir. Suriyeli nüfusunun yarısından
fazlasını çocuklar oluşturmaktadır. Çocuklar için iyileştirme sürecinin oldukça zor olduğu söylenebilir.
Özellikle kendi ülkelerinden farklı bir çevrede bulunmaları uyum sorununu da beraberinde getirmektedir.
Bu çalışmada Suriyeli ilkokul öğrencilerinin eğitim alanındaki uyum sorunları ve çözüm önerileri
değerlendirilmiştir. Çalışmada anket uygulaması yapılarak bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Örneklem olarak
Adana ve Mersin ilinde bulunan geçici eğitim merkezlerinde görev yapan 100 öğretmenden seçilmiştir. Açık
uçlu olarak sorulan 11 adet soruya verilen cevaplar yapılan IBM Statistics SPSS 24 Programı kullanılarak
değerlendirilmiştir. Yüzde değişim, frekans ve çapraz sorgulama olarak ANOVA testi yapılmıştır. Araştırma
sonucunda ekonomik sorunların giderilmesiyle öğrencilerin mutluluk düzeyleri de arttığı ortaya çıkmıştır.
Uyum süreçleri sıklıkla baş göstermesine karşın Suriyeli ilkokul öğrencilerinin eğitim açısından memnun
oldukları tespit edilmiştir. Bunda çocukların geride bıraktığı savaş ortamının her türlü ortamdan kötü olduğu
bu nedenle eğitimde sorun yaşıyor olsalar da mutluluk düzeylerinin arttığı söylenebilir. Bununla birlikte
öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda ailelerde geçim kaygısının giderilmesi ile derslerini daha iyi
algılayabilmeleri düzeyi artmaktadır. Ayrıca dil sorununu çözebilmeleri için ücretsiz dil kurslarının açılması
önemle vurgulanmıştır.
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SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE'YE İLİŞKİN ALGILARI VE SORUMLULUKLARINA YÖNELİK
DÜŞÜNCELERİ
2
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Türk Misafirperverliğinin temelinde komşuya güven duygusu vardır. Türk Milleti kendisine yakın hissettiği
için elinden gelenin en iyisini yapar. Türk Milletinin insan sevgisi kültürünün zenginliğinden kaynaklanır.
İnsan ilişkilerinde, alışverişlerde, aile, akrabalık, komşuluk münasebetlerinde yardımlaşmada, karşılıklı saygı
ve sevgiye dayalı çok köklü bir gelenek ve göreneğe sahip olan Türk Milleti, düşkünlere ve kimsesizlere
yardım konusunda destanlar yazmıştır. Yardım edilen insanların yapılanlara kayıtsız kalmaları düşünülemez.
İnsanlar doğası gereği yardım elini tuttuğu insanlara, içerisinde birtakım duygular beslerler. Bu bağlamda
Türkiye’nin komşusu Suriye’den sığınmacı olarak gelip, yerleşen aileler ve bu ailelerin çocukları, Türkiye’ye
çeşitli duygular hissederler. Çocukluk döneminde duygu yoğunluğu daha fazla olur. Bu çalışma ile
Türkiye’nin kucak açtığı Suriyeli sığınmacıların çocuklarının Türkiye’ye olan bakış açıları ve algıları irdelenmiş,
Türkiye’ye duydukları sorumluluk duygusu araştırılmıştır. Çalışmanın amacı Suriyeli öğrencilerin Türkiye’ye
ilişkin algıları ve sorumluluklarına yönelik düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma nitel bir araştırma olarak
desenlenmiştir. Algıların ve sorumluluklara yönelik düşüncelerin daha bütünsel ve detaylı olarak
incelenmesi için, çalışma nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak
yürütülmüştür. Bu araştırma Adana İli, merkez ilçelerinde, 2016-2017 öğretim yılında öğrenim gören Suriyeli
öğrencisi bulunan 10 ilköğretim okulunda; 40 Suriyeli öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler
kodlanarak tablolaştırılmış ve betimsel analize tabi tutulmuştur. Analiz sonrasında Suriyeli öğrencilerin
Türkiye’ye karşı sevgi, saygı, minnet duygusu beslediği, bu nedenle Türk Milletini kendilerinden bir parça
olarak algıladıkları ve Türkiye’de kalacaklar iyi bir vatandaş olarak hak ve sorumluluklarını yerine getirmek
istedikleri, ülkesine döneceklerin ise Türk Milletinin komşuluk kültüründen beslenerek komşuluk
sorumluluklarını yerine getirmek istedikleri sonucuna ulaşılmıştır.
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE TUVALET EĞİTİMİ SÜRECİNİN ZORLUKLARI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMA
1
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Bu çalışma kapsamında iki yıl içerisinde yaklaşık 100 çocuğun okul öncesi eğitimde tuvalet eğitimine başlama
ve devam etme süreçleri incelenmiştir. Çocukların tuvalet eğitimine başladıkları ilk beş gün detaylı
araştırılmış ve tuvalet eğitimi dönemi içerisindeki tüm etkiler ve tepkiler çeşitli metotlar denenerek
tasniflenmiştir. Amerikan Kültür Anaokulunda öğrenim görmeye başlayan çocuklar örneklem için seçilmiş
ve iki yıl boyunca gözlenmiştir. Sunulan bu çalışmanın sonucu olarak, çocukların tuvalet eğitiminin ilk günü
biraz çekindikleri tuvalete gitmekten kaçındıkları, korku duydukları gözlemlenmiş, ancak çocuğun tuvalet
eğitimi verecek olan öğretmene duyduğu güven ve çocuğun hazır bulunuşluluğu, çocuğa karşı gösterilen
tutumun önemli olduğu, bunlara dikkat edildiğinde tuvalet eğitimine alıştıkları görülmüştür. Öte yandan,
ailelerine bağlı, çocukların tuvalet eğitimi sürecine daha zor uyum sağladıkları belirlenmiştir. Direnç
gösteren bu çocukların dikkatleri dağıtılarak, planlı ve sistemli adımlar atılması tuvalet eğitim sürecini
kolaylaştırabileceği gözlemlenmiştir. Tuvalet eğitimi dönemlerinde yaşanılan zorluklar ve kolaylıklar üzerine
yapılan bu uzun süreli bir çalışmada, Thorndike’ın bağlaşımcılık kuramından yola çıkılmıştır.
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İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ
YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ
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ÖZET: Bu çalışmanın amacı, ilköğretim fen bilgisi öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik özyeterlik inançlarının bazı değişkenlere göre incelemektir. Bu amaç doğrultusunda veri toplama aracı olarak,
matematik öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarını belirlemek için
Hacıömeroğlu ve Taşkın (2010) tarafından Enochs ve diğ. (2000)’ nin geliştirmiş oldukları Matematik
Öğretimi Yeterlik İnanç Ölçeğinin Türkçe’ ye uyarlanmış hali ve öğretmen adayları hakkında gerekli bilgileri
toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Matematik Öğretimi
Yeterlik İnanç ölçeği 17 maddeden oluşmakta ve ölçekten bir kişinin alabileceği maksimum puan 85
olmaktadır. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı 0,712 olarak bulunmuş, ancak bu çalışmada ise
matematik öğretimi öz-yeterlik inanç ölçeğinin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı yeniden hesaplanmış ve
0,700 olarak bulunmuştur. Çalışma 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın örneklemini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen bilgisi öğretmenliği bölümünde
öğrenim görmekte olan toplam 135 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının matematik
öğretimine yönelik öz yeterlik inançlarındaki değişimi incelemek için, öğretmen adayları 1., 2., 3. ve 4.
sınıflardan seçilmiştir. Araştırma grubu rastgele olmayan örnekleme tekniklerinden biri olan uygun
örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Toplanan verilerin analizi için bağımsız örneklem t-testi ve ANOVA
kullanılmıştır. Varyansların homojenliği test edilmiş ve p değeri 0.624 > 0,05 olarak bulunmuştur. Buradan
varyansların homojen olduğu yani varyans analizinin temel varsayımı sağlandığı ve elde edilen sonuçların
sağlıklı olduğu sağlanmıştır. Elde edilen F değerinin anlamlığı durumunda farklılığın hangi gruplar arasında
olduğunu belirleyebilmek için Scheffe testinden yararlanılmış ve yapılan istatistiksel çözümlemelerde
anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının matematik öğretimine
yönelik öz-yeterlik inançları genel olarak yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, matematik
öğretmeni adaylarının matematik öğretimi öz-yeterlik inançları cinsiyet, sınıf düzeyi ve mezun olunan lise
türü değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir.
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK UMUTSUZLUK
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ÖZET: Bu çalışmanın amacı, meslek yüksekokullarının farklı programlarında öğrenim gören öğrencilerin
matematik dersine yönelik umutsuzluk düzeylerini bazı değişkenlere göre incelemektir. Bu amaç
doğrultusunda veri toplama aracı olarak, Beck ve diğerleri (1971) tarafından geliştirilen, bireyin geleceğe
yönelik olumsuz beklentilerinin düzeyini belirleyen toplam 20 maddeden oluşan Beck Umutsuzluk
Ölçeğinden yararlanılmıştır. Ölçek Seber (1991) tarafından Türkçeye çevrilerek geçerlik ve güvenirlik
çalışmaları yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından matematiğe uyarlanan ölçeğin güvenirliği için sonuçlar iç
tutarlık testine tabi tutulmuş ve ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0.80 olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre
ölçeğin güvenilir olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca öğrenciler hakkında gerekli bilgileri toplamak için
araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Bu bilgi formunda öğrencinin cinsiyeti,
mezun oldukları okul türü, kayıtlı bulundukları program adı ve programa kayıt şekli gibi sorular yer almıştır.
Öğrencilerin matematik başarı notları ise bağlı oldukları birimden alınmıştır. Çalışma 2016-2017 öğretim
yılının bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini, Bitlis Eren Üniversitesine bağlı Tatvan
Meslek Yüksekokulunun farklı programlarında okuyan öğrenciler arasından rastlantısal olarak seçilen
toplam 139 öğrenci oluşturmaktadır. Toplanan verilerin analizi için bağımsız örneklem t-testi ve ANOVA
kullanılmıştır. Varyansların homojenliği test edilmiş ve p değeri 0.255 > 0,05 olarak bulunmuştur. Buradan
varyansların homojen olduğu yani varyans analizinin temel varsayımı sağlandığı ve elde edilen sonuçların
sağlıklı olduğu sağlanmıştır. Elde edilen F değerinin anlamlığı durumunda farklılığın hangi gruplar arasında
olduğunu belirleyebilmek için Scheffe testinden yararlanılmış ve yapılan istatistiksel çözümlemelerde
anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre; öğrencilerin umutsuzluk düzeylerinin hafif
düzeyde olduğu, cinsiyet ve öğrenim görülen programlara göre umutsuzluk düzeyleri arasında anlamlı
farklılıklar olmadığı, ancak sınav türü, mezun olunan lise türü ve matematik başarısına göre anlamlı
farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca elde edilen sonuçlara dayalı olarak bazı öneriler sunulmuştur.
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İSTASYON TEKNİĞİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA VE GÖRÜŞLERİNE
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Bu çalışmada, “Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm-Kimya Endüstrisi (EAGD-KE)” konularının öğretiminde
kullanılan istasyon tekniğinin, 7. sınıf öğrencilerinin fen başarılarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Ordu ilinin merkezinde
bulunan bir devlet ortaokulunda, 7. sınıfta öğrenim gören toplam 54 öğrenci oluşturmaktadır. Bu
araştırmada, hem nicel hem de nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma araştırma yöntemi
benimsenmiştir. Araştırmanın nicel kısmında, deneysel desenlerin bir çeşidi olan, ön test-son test kontrol
gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda veri toplama aracı olarak,
araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 19 çoktan seçmeli sorudan oluşan, “Evsel Atıklar ve Geri DönüşümKimya Endüstrisi Başarı Testi (EAGD-KEBT)” kullanılmıştır. Güvenirlik analizi sonucu, testin cronbach alfa
değerinin 0.74 olduğu bulunmuştur. Araştırmanın nitel boyutunda veri toplama aracı olarak ise, nicel
boyutta elde edilen bulguları detaylandırmak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 9 sorudan
oluşan “EAGD-KE Konuları Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın nicel yöntemle
elde edilen verilerin analizinde, wilcoxon işaretli sıralar testi ve tek faktörlü kovaryans analizi (ANCOVA);
nitel yöntemle elde edilen verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Nicel yöntemle elde edilen
sonuçlara göre, kontrol ve deney grubunun ön test ve son test puanları arasında, son test lehine anlamlı bir
farklılaşmanın olduğu tespit edilmiştir. ANCOVA sonucu, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin EAGDKEBT ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test puanları arasında, deney grubu lehine anlamlı
farklılaşmanın olduğu saptanmıştır. Ayrıca deney ve kontrol grubundaki öğrencilerle gerçekleştirilen yarı
yapılandırılmış görüşme sonuçlarına göre, deney grubu öğrencilerinin doğru yanıt sayılarının kontrol grubu
öğrencilerine göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın her iki yöntemiyle elde edilen sonuçların
benzerlik gösterdiği, dolayısıyla EAGD-KE konularının öğretiminde kullanılan istasyon tekniğinin 7. sınıf
öğrencilerinin başarısını arttırmada daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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TÜRKİYE’DE 2008-2016 YILLARI ARASINDA BAĞLAM TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMINA İLİŞKİN
FEN BİLİMLERİ DERSLERİNDE YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
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Bu çalışmada; Türkiye’de yapılan bağlam temelli öğrenme yaklaşımı odaklı makale, yüksek lisans ve doktora
tezleri bazı değişkenlere göre incelenmesi ve böylece fen, fizik, kimya ve biyoloji eğitimi alanındaki araştırma
eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 2008-2016 yılları arasında bağlam temelli öğrenme
yaklaşımı odaklı makaleler, yüksek lisans ve doktora tezleri çeşitli ölçütlere göre (yayın türü, yıllar, örneklem
grubu, araştırma yöntemi, veri toplama aracı ve ders ünitesi veya araştırma konusu) incelenmiştir.
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Alan yazın taraması sürecinde,
veriler Ulusal Tez Merkezi, ULAKBİM Sosyal Bilimler ve Google Scholar veri tabanlarından toplanmıştır.
Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre incelenen
araştırmaların en çok; doktora tezi türünde olduğu, 2013 yılında yapıldığı, karma araştırma yöntemin
kullanıldığı, örneklem grubu olarak ortaöğretim öğrencilerinden oluştuğu, fizik dersinde kullanıldığı ve
“kuvvet ve hareket” ünitesinde uygulandığı, ölçme araçlarının başarı testi türünde olduğu ve 2010-2013
yılları arasında yapılan çalışmaların artış gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara
yönelik uygulayıcılara ve araştırmacılara öneriler sunulmuştur.
Keywords: Bağlam temelli öğrenme, doküman analizi,fen bilimleri
Corresponding Author: Araş. Gör. FİLİZ DEMİRCİ

YETİŞKİNLERDE TRAVMATİK YAŞANTILAR İLE PSİKOLOJİK BELİRTİLER ARASINDAKİ İLİŞKİ
CİNSİYETİN ARACI ROLÜ
1

Doç. Dr. FİRDEVS SAVİ ÇAKAR - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Bu çalışmada yetişkinlerde travmatik yaşantılar ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide cinsiyetin aracı rolü
incelenmektedir. Araştırmanın katılımcıları 30-60 yaş aralığındaki 276 yetişkinden oluşmaktadır. Veri
toplama aracı olarak Kısa Semptom Envanteri, Travmatik Yaşantılar Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu
kullanılmıştır. Araştırmanın veri analizinde, öncelikle ölçekler için Doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve
hipotez testi için yol analizi ve aracılık testi uygulanmıştır. Yapılan analizlerde ölçme araçlarının model veri
uyumunu sağladığı görülmüş ve Model testine geçilmiştir. Araştırmanın bulguları incelendiğinde,
yetişkinlerin travmatik yaşantılarının psikolojik belirtileri üzerinde pozitif yönlü anlamlı etkisi olduğu tespit
edilirken, travmatik yaşantılar ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide cinsiyetin aracı rolü olmadığı
belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçların yetişkinlerin psikolojik belirtileri üzerinde etkili olan faktörlerin
belirlenmesi, travmatik yaşantıların önlenmesi ve psikolojik yardım ihtiyaçlarının anlaşılmasına yönelik
yapılacak çalışmalarda yol gösterebileceği düşünülmektedir.
Keywords: Yetişkinlik, Travmatik Yaşantılar, Psikolojik Belirtiler, Cinsiyet, Aracılık
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EYLEM ARAŞTIRMASI YÖNTEMİ HAKKINDAKİ BİLGİ VE
DÜŞÜNCELERİNİN BELİRLENMESİ
1

Öğr. Gör. NİLGÜN AYDIN - Kırıkkale Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi

Eylem (aksiyon) araştırması; bir okulda çalışan yönetici, öğretmen, eğitim uzmanı veya diğer kurumlarda
çalışan mühendis, yönetici, insan kaynakları uzmanı gibi uygulamanın içinde olan bir uygulayıcının doğrudan
kendisinin ya da bir araştırmacıyla yürüttüğü bilimsel araştırmalardır. Eylem araştırması, uygulama sürecine
ilişkin sorunların ortaya çıkarılması ya da mevcut sorunu anlama ve çözmeye yönelik, sistematik veri
toplamayı ve analiz etmeyi içeren bir araştırma yaklaşımıdır. Bilimsel araştırmalarla okul ve sınıf gibi yerel
seviyelerde değişimin ve gelişimin oluşturulmasında en güçlü araştırmalardan biri de eylem araştırması
yöntemidir. Eğitim dünyasında ortaya çıkan gerçekleri sistematik olarak anlamak ve onu geliştirmeye
çalışmak, eylem araştırmasının en önemli amaçlarından biridir. Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin bilimsel
araştırma ve eylem araştırması yöntemi ile ilgili bilgi ve düşüncelerini belirlemeyi amaçlayan bir durum
çalışmasıdır. Bu amaçla; 1) Öğretmenlerin herhangi bir bilimsel araştırma yapma durumu nedir? 2)
Öğretmenlerin, eğitim-öğretim sürecinde okulları ya da sınıfları ile ilgili araştırma yapma durumları nedir?
3) Öğretmenler bir bilimsel araştırma yöntemi olan eylem araştırması yöntemi hakkında ne kadar bilgiye
sahipler? 4) Öğretmenlerin eylem araştırması yöntemini kullanmanın profesyonelliklerine etkisi
konusundaki düşünceleri nedir? 5) Öğretmenleri eylem araştırması yöntemini kullanmaya motive
edebilecek etkenler neler olabilir? şeklinde belirlenen alt problemlere cevaplar aranmıştır. Çalışmanın
evrenini sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklem olarak, 2016-2017 eğitim öğretim yılında görev
yapan 42 sınıf öğretmeni seçilmiştir. Öğretmenlerin seçilmesinde amaçlı örneklem kullanılmıştır. Araştırma,
nitel verilerin analiz edildiği bir durum çalışmasıdır. Verilerin elde edilmesinde 5 tane açık uçlu testten
oluşan yapılandırılmış standart görüşme formu oluşturulmuştur. Veriler içerik analizi ile incelenerek frekans
ve yüzde dağılımları belirlenmiş ve bunlar tablolara ve grafiklere işlenmiştir. Araştırma sonucunda,
öğretmenlerin yaklaşık olarak %78’nin herhangi bir bilimsel araştırma yapmadığı, %57’sinin okul ya da
sınıflarıyla ilgili olarak araştırma yaptıkları, %52’sinin eylem araştırması yöntemi hakkında bir bilgiye sahip
olmadığı, %74’nün ise eylem araştırması yöntemini kullanmanın profesyonelliklerine katkı sağlayacağını
düşündüğü görülmüştür. Ayrıca kendilerini bu yöntemi kullanmaya motive edebilecek etkenlerle ilgili
cevaplar alınmıştır.
Keywords: Bilimsel araştırma, eylem araştırması, öğretmenlikte profesyonellik, araştırma motivasyonu
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A STUDY ON VOCATİONAL SCHOOL STUDENTS’ ACHİEVEMENTS İN BASİC MATHEMATİCS
1 Dr. LEVENT CİVCİK - Selçuk Üniversitesi - BİLGİSAYAR
Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA KISA - Selçuk Üniversitesi - BASIM YAYIN
3 Öğr. Gör. MEHMET ALİ LORASOKKAY - Selçuk Üniversitesi - İnşaat
2

This study is a on mathematics classes taught at Vocational Schools of Technical Sciences. The purpose of
this study is to determine students’ points of views concerning this course, measure their achievement
levels in this course and determine the importance of this course. It was intended, within the scope of this
study, to evaluate, from students’ points of view, issues such as whether or not mathematics classes taught
in secondary education and at university level are sufficient, how this course affects their basic vocational
skills and whether or not academic staff teaching this course are well-qualified in their field. As a result of
this study conducted, students’ points of view of mathematics and their evaluation of it were revealed. A
questionnaire prepared to determine students’ points of view of the mathematics course and statistical
data obtained from the Office of Students Affairs were used in the data collection process. Likert scale rating
range was used to evaluate these data and arrive at conclusions.
Keywords: Vocational School of Technical Sciences, Mathematics Education, Achievements in the Mathematics
Corresponding Author: Dr. LEVENT CİVCİK

IMPORTANCE OF THE PROJECT COURSE AND STUDENTS’ VİEWS CONCERNİNG THİS COURSE
2

1 Dr. LEVENT CİVCİK - Selçuk Üniversitesi - BİLGİSAYAR
Öğr. Gör. MEHMET ALİ LORASOKKAY - Selçuk Üniversitesi - İNŞAAT
3 Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA KISA - Selçuk Üniversitesi - Basım Yayın

Vocational Schools of higher education are schools that were established to raise well-qualified
intermediate staff and meet the market need for them. To this end, students are taught practical courses
as well as theoretical ones. Students studying at Vocational Schools have recently been offered Project
courses under such titles as “System Analysis and Design” or “End-of-Year Project”. This course is quite
important in that it allows students to prove themselves making use of all the knowledge and skills they
have obtained throughout their academic lives and to gain self-confidence. The topic that students choose
in the Project course generally indicates the area in which they will specialize. This study aimed to
investigate students’ points of view of the Project course and the factors affecting achievement in this
course. Within the scope of this study, students studying at Selcuk University Vocational School of Technical
Sciences (VSTS) Department of Computer Programming were asked various questions and their responses
were evaluated. As a result of this study, students’ points of view of the Project course and their evaluation
of it were revealed. A questionnaire prepared to determine students’ points of view of the project course
and statistical data obtained from the Office of Students Affairs were used in the data collection process.
Likert scale rating range was used to evaluate these data and arrive at conclusions.
Keywords: Project, System Analysis and Design, Vocational School of Technical Sciences
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KOPYA ÇEKME VE ETİK KONUSUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
1
2

Öğr. Gör. EMİNE DURAN - Bozok Üniversitesi - Çocuk bakımı ve gençlik hizmetleri bölümü
Prof. Dr. GÜLŞAH BAŞOL - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Araştırmanın amacı; nitel bir bakış açısından üniversitede öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin sınavlarda
kopya çekmeye ilişkin görüşlerinin incelenmesi ve bu görüşlerin Kohlberg’in ahlaki gelişim evreleriyle ilişki
düzeyinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın birinci ve ikinci yazarı tarafından geliştirilen, ölçme aracı 20162017 eğitim-öğretim yılında Yozgat ilinde uygun örnekleme yoluyla seçilen, yaşları 20 ile 23 arasında değişen
30 öğrenciye uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak senaryo tamamlama uygulaması gerçekleştirilmiştir.
Senaryo tamamlama uygulamasında öğrencilerin kopya çekme davranışı üzerinde etkili olan faktörler
irdelenmiştir. Araştırmaya katılan tüm öğrencilerden veri toplanmıştır. Verilerin analizinde, senaryo
tamamlama uygulamalarının içerik analizine gidilmiştir. Araştırma sonucunda araştırmaya katılan
öğrencilerin yarısının kopya çekerdim diğer yarısının ise kopya çekmezdim şeklinde yanıt verdikleri
görülmüştür. Kopya çekerdim yanıtını verenlerin tamamının gerekçeleri incelendiğinde Kohlberg’in ahlaki
gelişim evrelerinden saf çıkarcı eğilim basamağında oldukları görülmüştür. Kopya çekmezdim yanıtını
verenlerin ise çok az bir kısmının 6. Basamağa ait olduğu görülmüştür. Diğerleri ise 1, 3, 4 ve 5. Basamakta
yer almaktadır. Sonuç olarak öğrencilerin kopya çekme davranışı üzerinde etik değerlerin etkisinin çok fazla
olmadığı tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları literatür bağlamında tartışılmış, sonuç ve önerilere yer
verilmiştir.
Keywords: Kopya, etik, Kohlberg, ahlaki gelişim evreleri, içerik analizi
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İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TERCİH SÜREÇLERİ VE OKUL AİDİYET
DUYGULARININ İNCELENMESİ
2

1 Öğretmen MAHMUD MUSAB ÖNDER - Milli Eğitim Bakanlığı - SInıf Öğretmeni
Prof. Dr. GÜLŞAH BAŞOL - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Araştırmanın amacı, imam hatip lisesinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim aldıkları kurumlara olan aidiyet
duygularını anlamak, öğrencilerin bu okulları tercihlerinde yaşadığı çevrede farklı okul türlerinin
bulunmaması, aile isteklerinin göz önüne alınması ve öğrencilerin tercihlerinde isteklilik durumlarının, bağlı
bulundukları kurumları tercih etmelerine etkisini araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini, 2016 - 2017
eğitim öğretim yılında Sivas ili Hafik İlçesi İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören 15 – 17 yaşları arasındaki
öğrenciler oluşturmuştur. Ortaokula devam ederken imam hatip lisesini tercih eden 10 öğrenci ile imam
hatip ortaokuluna devam ederken imam hatip lisesini tercih eden 10 öğrenci çalışma grubunu
oluşturmuştur. Araştırmada çalışma grubundaki öğrencilerin eğitim aldıkları kurumlara olan aidiyet
duygularını anlamak ve tercih süreçlerini ortaya çıkarmak için 8 adet yarı yapılandırılmış açık uçlu soru
kullanılmıştır. Sorular 10 ar dakikalık mülakatlarla katılımcılara yöneltilmiştir. Alınan cevapların
karşılaştırılması ve verilerin analizi sonucunda imam hatip lisesi öğrencilerinin okula aidiyet durumları
hakkında öneriler geliştirilmiştir.
Keywords: Aidiyet, tercih süreci, çevre etkisi.
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ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM
PROGRAMLARINA (BEP) İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
1

Yrd. Doç. Dr. YAVUZ BOLAT - meb - eğitim programları ve öğretim
2 Öğretmen MUSA TARIK TEKİN - meb -

Eğitim-öğretim hizmetleri baskın grubun eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak planlanmaktadır. Bu baskın grup,
toplumdaki okul çağındaki normal zekâ ya da bedensel yeterliliklere sahip bireylerden meydana
gelmektedir. Bu durum zihinsel ya da bedensel yetersizlikleri nedeniyle baskın grubun dışında kalan
bireylerin eğitim hizmetlerinden beklentilerini özel eğitsel çalışmalarla karşılanmasına neden olmaktadır.
Bir özel eğitim programı olan bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP), özel eğitim gerektiren birey için
geliştirilmiş; bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanarak bireyin ailesinin de
onayına dayanmaktadır. BEP, bireyin ihtiyaçlarının temele alındığı hedefler dikkate alınarak hazırlanan
destek eğitim hizmetlerini içerir. Zihin engelliler öğretmeni, temel akademik eğitimin önemli bir parçası
olmakla birlikte zihinsel engelleri olan bireylerin özel öğretim ihtiyaçlarını karşılayan uzman kişidir. Özel
bireylerin akademik ve yaşam becerileri eğitimini gerçekleştiren zihin engelliler öğretmenlerinin temel
yardımcı aracı bireyselleştirilmiş eğitim programlarıdır. Öğretmen ve öğrenci açısından büyük öneme sahip
bireyselleştirilmiş eğitim programlarına ilişkin öğretmen görüşleri bu planların hazırlanmasına ve verimli
şekilde uygulanmasına ilişkin çalışmalarda önemli bir yol gösterici olacaktır. Zihin engelliler öğretmenliği
adaylarının katıldığı bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının bireyselleştirilmiş eğitim
programlarına (BEP) ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Mustafa Kemal
Üniversitesi’nde 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören ve bireyselleştirilmiş eğitim programları
dersini almakta olan 30 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından
hazırlanan “Neden BEP?” sorusunu içeren formlar vasıtası ile toplanmıştır. Nitel bir araştırma olan bu
çalışmada katılımcı cevaplarından elde edilen veriler içerik analizine göre değerlendirilmiştir. Yapılan içerik
analizine göre zihin engelliler öğretmeni adaylarının görüşleri dikkate alındığında 35 farklı görüşün ortaya
çıktığı belirlenmiştir. Bu görüşlerin ise “birey, yasa, aile, eğitim programı, öğrenme-öğretme süreçleri ve
değerlendirme” kategorilerini oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords: Zihin Engelliler Öğretmenliği, BEP, Eğitim Programı.
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EĞİTİMDE YANSITICI DÜŞÜNMEYE İLİŞKİN EĞİLİMLERİN ÜLKEMİZ BAĞLAMINDA ANALİZİ
2

1 Doç. Dr. GÜRBÜZ OCAK - Afyon Kocatepe Üniversitesi - Eğitim Bilimleri
Uzman NİLDA HOCAOĞLU - Afyon Kocatepe Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Doktora Öğrencisi

Yansıtıcı düşünme bireylerin mantıklı kararlar alma yeteneğine sahip olmasını, kendilerini
eleştirebilmelerini, eylemlerinin çıktılarını düşünebilmelerini, problemleriyle baş edebilmelerini ve olası
gerçekçi çözümler bulabilmelerini sağlar. Eğitimde yansıtıcı düşünme iki türlü düşünülmektedir. Bunlardan
biri öğrencilerin öğrenme üzerine yansıtıcı düşünmeleri iken ikincisi ise öğretmenlerin öğretimleri üzerine
yansıtıcı düşünmeleridir. Yansıtıcı düşünme sayesinde öğrenciler kendilerine ve öğrenmelerine geri dönüt
verme şansı yakalarken öğretmenler de kendi öğretimlerine geri dönüt verme şansı yakalar. Bu çalışmanın
amacı, 2006-2016 yılları arasında ULAKBİM veritabanında taranan dergilerde yayınlanmış yansıtıcı düşünme
ile ilgili makaleleri çeşitli kriterler açısından analiz etmektir. Makaleler kartopu örnekleme yöntemiyle
seçilmiş ve başlıklarında “yansıtıcı” kelimesi geçen makaleler aranmıştır. Ana konuyla ilgili uygunluğu özetler
aracılığıyla kontrol edilen 51 tane makale incelenmiştir. Bu araştırmada, nitel yöntemlerden biri olan
doküman analizi yöntemi desenlenmiş ve verilerin analizi için betimsel ve içerik analizi kullanılmıştır.
Çalışmalar yayın yılı, tematik alan/konuları, araştırma desenleri, örneklem grubu ve sayısı, amaçları ve
sonuçları bakımından incelenmiştir. Yansıtıcı düşünmeyle ilgili 2006 ve 2007 yıllarında yayınlanmış herhangi
bir çalışmaya rastlanmamıştır. 2012 yılından itibaren ülkemizde yansıtıcı düşünmeyle ilgili yapılan çalışmalar
artmıştır. İncelenen makaleler genellikle öğretmen adaylarının yansıtıcı becerilerini konu edinmiştir ve buna
bağlı olarak çalışmaların çoğu Eğitim Fakültelerinde yürütülmüştür. İncelen çalışmaların % 41.2’si tarama
yönteminden yararlanmıştır. İncelenen makalelerin amacı genellikle yansıtıcı düşünme becerilerini çeşitli
değişkenler açısından incelemek ve yansıtıcı düşünme becerileriyle ilgili uygulamalar yapmak olmuştur.
Sonuç olarak ülkemizde yansıtıcı düşünme ile ilgili yapılan araştırmaların eğilimleri daha çok öğrencilerin
yansıtıcı tutumları ve becerileri üzerine olmuştur. Yapılan çalışmaların sonucuna göre, öğrencilerin yansıtıcı
düşünme becerilerini geliştirmek için onlara fırsat verilmeli, buna uygun etkinlikler ve uygulamalar
yapılmalıdır. Ayrıca öğretmen adaylarına formasyon eğitimi sırasında ve öğretmenlere hizmet içi eğitim
programlarında yansıtıcı düşünme becerilerini etkin bir şekilde kullanabilmeleri için eğitimler verilmelidir.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinasyon Birimi tarafından 16.EĞT.02 numaralı proje
olarak desteklenmiştir.
Keywords: yansıtıcı düşünme, yansıtma, ulakbim
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ÖZEL GEREKSİNİMLİLİK AÇISINDAN OTİZMİN YERİ VE ÖNEMİ
2

1 Y. Lisans Öğr. ECENUR KOYUNCU - Necmettin Erbakan Üniversitesi - PDR Anabilim Dalı
Öğretmen ÇAĞLAR ÇETİN - Özel Çağlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi - Özel Eğitim

Türkiye’de yetersizliği olan bireylerle (Özel Gereksinimli Birey) ilgili önemli yasal, eğitsel ve toplumsal
değişimler olmuştur. Özellikle 1997 yılında yayımlanan 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu
kararnameye bağlı olarak 2000 ve 2006 yıllarında çıkarılan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği yetersizliği
olan bireylerin eğitimine yönelik önemli yenilikler getirmiştir. Bu yenilikler sonucunda, son yıllarda eğitim
hizmetlerinden yararlanan yetersizliği olan birey sayısında önemli artışlar olmuştur. Yetersizliği olan bireyler
popülasyonu içinde otistik çocuklar ayrı bir yer oluşturmaktadır. Çünkü yakın zamana kadar otistik
çocukların tanılanması tam anlamıyla yapılamadığı için farlı gruplar içinde değerlendirilmekteydi. Ancak
günümüzde bu çocuklar uygun araçlarla tanılanabilmekte, daha erken tanılama ve müdahale ile uygun
eğitim ortamlarına yerleştirilebilmektedirler. Ülkemizde otistik çocuklar Bağımsız OÇEM, Bağımlı OÇEM
rehabilitasyon hizmetleri desteği ve kaynaştırma eğitimi uygulamaları doğrultusunda eğitim hizmetlerinden
yararlanabilmektedirler. Araştırmalara göre otistik çocukların genel olarak iletişim, sosyal beceri ve
yinelenen davranışlar olmak üzere üç grupta yaşıtlarına göre farklılık gösterdikleri bilinmektedir. Bu nedenle
otistik çocuklara yönelik hazırlanmış olan programlar iletişim ve sosyal becerilerin kazandırılmasına
yöneliktir. Bu çalışma, otistik çocukların tanımı; sınıflaması, özelliklerini belirleme ve eğitim uygulamalarına
yönelik gelişmeleri belirlemeye yöneliktir. Araştırmada bilgiler, nitel araştırma yöntemlerinden kaynak
tarama tekniği ile toplanmıştır. Bu bağlamda alanda yapılan araştırmalar, yasal düzenlemeler, yürütülen
eğitsel düzenlemeler taranmış ve incelenmiştir. Elde edilen bilgiler tartışılıp yorumlanmıştır.
Keywords: Özel Gereksinimli çocuk,Otizm,Otistik Çocuk,Rehabilitasyon
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TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN AFGANİSTAN UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜREL VE PSİKOSOSYAL SORUNLARINA İLİŞKİN BİR İNCELEME
1

Yrd. Doç. Dr. HAFIZ BEK - Uşak Üniversitesi - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki bir üniversitenin farklı fakültelerinde öğrenim gören Afganistan uyruklu
öğrencilerin kültürel ve psiko-sosyal sorunları belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda insani ilişkiler, barınma
ve beslenme, giyim, psikolojik ve sosyal başlıkları altında incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 20152016 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Uşak Üniversitesi Eğitim Gören 10 Afganistan uyruklu öğrencilerinden
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Hazırlanan sorular, uzman görüşleri alınarak araştırmacı tarafından belirlenmiştir. Veriler analiz edilirken
betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Afganistan uyruklu öğrencilerin çoğunun
iletişim ve sosyal sorunlar konusunda kayda değer bir sorun yaşamadıkları fakat barınma, beslenme, giyim
ve psikolojik konularında sorun yaşadığı ortaya çıkmıştır.
Keywords: Afganistan Uyruklu, Kültürel, Psiko-sosyal
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. HAFIZ BEK

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
87

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL ONAY İHTİYACI VE AKADEMİK GÜDÜLENME
1

Yrd. Doç. Dr. BURCU KARAŞAR - Amasya Üniversitesi - PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK
2 Prof. Dr. SELAHİDDİN ÖĞÜLMÜŞ - Ankara Üniversitesi - Eğitimde Psikolojik Hizmetler

Özet: Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde sosyal onay ihtiyacı (başkalarının yargılarına duyarlılık,
olumlu izlenim bırakma ve sosyal geri çekilme) ve akademik motivasyonu cinsiyet, anne-baba eğitim düzeyi,
doğum sırası ve sınıf düzeyi açısından karşılaştırmaktır. Araştırmada sosyal onay ihtiyacı ve akademik
motivasyon arasındaki ilişki de araştırılmıştır. Araştırma, amacına uygun olarak 2016-2017 Bahar
döneminde Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ nde öğrenim gören 213 öğrenci üzerinde (161 kız; 52
erkek) gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Bilgi Toplama Formu, Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği ve Akademik
Güdülenme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada gruplar arası farklılıkları belirlemek için “t testi” ve “varyans
analizi”, sosyal onay ihtiyacı ve akademik motivasyon arasındaki ilişkileri belirlemek için "korelasyon”
kullanılmıştır. Araştırma bulguları, üniversite öğrencileri için sosyal onay ihtiyacı ve alt boyutlarından olumlu
izlenim bırakma ve sosyal geri çekilme üzerinde anne eğitim düzeyleri açısından farklılık olduğunu ortaya
koymuştur. Akademik güdülenme üzerinde de cinsiyetler açısından anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur.
Sosyal onay ihtiyacı ve akademik güdülenme arasındaki ilişkilere yönelik korelasyon analizinde anlamlı bir
ilişki bulunmamıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, sosyal onay ihtiyacı ve akademik güdülenmeyle ilgili
olarak başka araştırma ve uygulamalara da ışık tutacak şekilde tartışılmıştır.
Keywords: Sosyal onay ihtiyacı, akademik güdülenme, üniversite öğrencileri.
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“İŞ HAYATINDA İLETİŞİM” SERTİFİKA PROGRAMININ CIPP MODELİNE GÖRE
DEĞERLENDİRİLMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. MURAT İNCE - Bülent Ecevit Üniversitesi - Eğitim Programları ve Öğretim

Modern dünyadaki iş yaşamında etkili iletişim kurmak büyük önem kazanmıştır. Bireylerin iletişim
becerilerini geliştirmesi ve kendi aralarında iyi bir iletişim diline sahip olmaları başarılı olmaları ile doğru
orantılıdır. İletişimin iş yaşamındaki kilit rolü göz önünde bulundurularak, birçok resmi kurum ve meslek
kuruluşu iletişimle ilgili sertifika programları düzenlemektedir. “İş Hayatında İletişim” sertifika programı
Türkiye’deki bütün Halk Eğitim Merkezlerinde yılda en az bir kere açılan ve rağbet gören bir sertifika
programıdır. Bu çalışmada; “İş Hayatında İletişim” adlı Halk Eğitim Merkezinde açılan bir sertifika
programının CIPP modeline göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. “İş Hayatında İletişim” adlı sertifika
programı Zonguldak Çaycuma Halk Eğitim Merkezi tarafından açılmış ve üç günlük bir süreyi kapsamıştır.
Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Sertifika programına katılan kursiyerler toplam on altı saatlik bir
eğitim almışlardır. Araştırmanın çalışma grubunu “İş Hayatında İletişim” eğitimine katılan on yedi kursiyer
oluşturmaktadır. Sertifika programı, Stufflebeam tarafından geliştirilen Bağlam/Çevre (context), Girdi
(input), Süreç (process) ve Ürün (product)” (CIPP) adındaki model kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma
sürecinde, verilerin toplanmasında başarı testi, soru-yanıt gözlem formu ve anlatım yöntemi gözlem
formundan yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, programın kursiyerlerin iş hayatında etkili
iletişim kurma ve sürdürme konularında bilgi sahibi olduklarını ve bu konudaki temel bilgilerini belirgin
şekilde arttırdklarını göstermektedir. Kursiyerlere uygulanan başarı testinde öntest ve sontest sonuçlarının
arasında anlamlı farkın olması da bunun en önemli bulgularından biridir ve bu bağlamda sertifika
programının hazırlanan kazanımları kursiyerlere kazandırma açısından etkili bir program olduğu
söylenebilir. Bununla birlikte; kursiyerlerin programın etkililiğini değerlendirdiği formda verdikleri cevaplara
ilişkin bulgular da başarı testi sonucundaki bulgularla benzerdir. Kursiyerler bu form ile aldıkları eğitimi,
eğitmeni ve organizasyonu değerlendirmişlerdir. Bulgular; eğitimin ve eğitmenin bazı maddelerde yeterli
bazıların da ise kısmen yeterli olduğunu göstermektedir. Bunlara ek olarak; araştırmacının öğrenmeöğretme sürecine yönelik bulgularının ışığında ise, eğitim programının kısmen başarılı olduğunu
görülmektedir. Bunun en önemli sebebi iletişim gibi uygulamaya yönelik bir olgunun kazanımlarının yalnızca
bilgi ve kavrama düzeyinde kalmış olmasıdır. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda, eğitim programın
kazanımlarının yeniden yapılandırılması; programda kullanılan öğretim yöntemlerinin, rol oynama (roleplay), drama gibi uygulamaya yönelik yöntemlerle zenginleştirilmesi önerilmiştir.
Keywords: İletişim, Program değerlendirme, CIPP
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKULA YABANCILAŞMA DÜZEYLERİNİN SINIF VE ANNE EĞİTİM
DÜZEYİ DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
1

Araş. Gör. TURGUT USLU - Erzincan Üniversitesi - Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeylerini sınıf ve anne eğitim düzeyi
değişkenleri açısından incelemektir. Araştırma tarama modelinde desenlenmiş ve Katıtaş’ın (2012) yüksek
lisans tezi kapsamında ortaokul öğrencileri için geliştirdiği “Okula Yabancılaşma Ölçeği” kullanılmıştır.
Çalışmanın evrenini Erzincan ili Merkez ilçesinde bulunan ortaokullar oluşturmaktadır. Örnekleme ise biri
şehir merkezi ve diğeri merkeze bağlı beldede bulunan iki devlet okulu ile bir özel okul dâhil edilmiştir.
Çalışma kapsamında sınıf düzeyi (5,6,7 ve 8. Sınıflar) temel alınarak tabakalı örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmaya 256 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Analizler öncesinde uç değer olan veriler
çıkartılmış ve toplam 230 öğrenci üzerinden analizler yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, 8. Sınıfa devam
eden öğrencilerin okula yabancılaşma puanları en yüksek iken (X=46,18), 6. Sınıf öğrencilerinin okula
yabancılaşma puanları en düşüktür (X=36,57). Yapılan ANOVA testine göre, ortaokul öğrencilerinin okula
yabancılaşma puanları arasında sınıf düzeyine göre bir fark olduğu görülmektedir [F(3,226)=9,932;p<.05].
Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak amacıyla yapılan LSD testi sonucunda, 8. Sınıftaki
öğrencilerin 5, 6 ve 7. Sınıftaki öğrencilere oranla daha fazla okula yabancılaşma yaşadıkları bulunmuştur.
Ayrıca 7. Sınıftaki öğrencilerin, 6. Sınıftakilere kıyasla okula daha fazla yabancılaştıkları bulunmuştur. Elde
edilen sonuçlar hesaplanan etki büyüklüğü (η2= .11) ile birlikte ele alındığında, sınıf düzeyinin varyansı
açıklamada orta düzeyde bir fark oluşturduğu söylenebilir. Diğer yandan, annesi yüksek lisans veya doktora
mezunu olan öğrencilerin en yüksek yabancılaşmayı (X=43,65); annesi lise mezunu olanların ise en düşük
yabancılaşmayı yaşadıkları bulunmuştur (X=37,65). Yapılan ANOVA testi sonucuna göre, ortaokul
öğrencilerinin okula yabancılaşma puanları arasında sınıf düzeyine göre bir fark olduğu görülmektedir
[F(3,226)=3,780;p<.05]. Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak amacıyla yapılan LSD testi
sonucuna göre, annesi yüksek lisans veya doktora mezunu olan öğrencilerin, annesi ilkokul veya ortaokul
mezunu ile annesi lise mezunu öğrencilere kıyasla okula daha fazla yabancılaştıkları bulunmuştur. Elde
edilen sonuçlar hesaplanan etki büyüklüğü (η2= .05) ile birlikte ele alındığında, sınıf düzeyinin varyansı
açıklamada küçük düzeyde bir fark oluşturduğu söylenebilir.
Keywords: okula yabancılaşma,sınıf düzeyi, anne eğitim düzeyi
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM HİKÂYE KİTAPLARINDAKİ OYUN ALGISININ İNCELENMESİ
2

1 Araş. Gör. EMİNE KILINÇCI - Uşak Üniversitesi - Okul Öncesi Eğitimi
Araş. Gör. HATİCE ŞEBNEM ÇETKEN - Uşak Üniversitesi - Okul Öncesi Eğitimi

Oyun, çocukların çoklu gelişimlerine destek olan, onlara eğlenceli bir öğrenme ortamı hazırlayarak iletişim
becerilerini, yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştiren içgüdüsel bir aktivitedir. Çocuğun hayatının her
alanında yer alan oyun aynı zamanda çocuk edebiyatında da sıklıkla kullanılan bir temadır. Çocuk
edebiyatının çocukların yaratıcılığına, dünyayı tanıması ve hayatı anlamlandırmasına, ruhsal ve zihinsel
yönden geleceğe hazırlamasına, kendini tanıması ve duygularını anlamlandırmasına olan etkisi
düşünüldüğünde kullanılan temalar ve bu temaların nasıl sunulduğu oldukça önemlidir. Çocuklar bu
temaların işlendiği kitaplarda bulunan karakterleri, karakterlerin zaman geçirdikleri aktiviteleri ve
bulundukları mekânları hayal dünyalarında işlemekte ve kendi yaşamlarına taşıyabilmektedir. Bu sebeplerle
kullanılan temalar, karakterler, yapılan aktiviteler, bulunulan mekanlar ve kullanılan materyaller önemli
unsurlardır. Çocukların hayatında kritik bir yere sahip olan oyun kavramının da çocuk edebiyatı içerisinde
nasıl yer edindiği incelenmesi gereken konulardan biri olmasına rağmen literatürde bununla ilgili herhangi
bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı okul öncesi dönem hikâye kitaplarındaki
oyun algısının incelenmesidir. Bu amaçla 2010 yılında ve sonrasında yayınlanan ve belirli bir olay örgüsü
olup içinde oyuna yer veren 50 okul öncesi dönem hikâye kitabı çalışmanın örneklemi olarak seçilmiştir. Bu
kitaplar oynanan oyunların türü, kiminle oynandığı, kullanılan materyal ve ekipmanlar ile oyunun oynandığı
mekân başlıkları altında incelenmiştir. Ek olarak oynanan oyunların kitapların görsellerinde mi, metninde mi
yoksa her ikisinde de mi yer aldığına bakılmıştır. Çalışma tarama niteliğinde betimsel bir çalışma olup amaçlı
örneklem kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre ise en çok yapı-inşa ile işlevsel oyun türüne en az ise
dramatik oyun türüne rastlanılmıştır. Ayrıca çocukların en çok akran grupları ile dış mekanlarda top, kar ve
kum gibi materyaller kullanarak oynadığı tespit edilirken artık materyallere çok az yer verildiği görülmüştür.
Aynı zamanda kitaplarda oyun kavramı metin ve resimlerde birlikte yer almaktadır. Bu çalışmanın sonuçları
göz önünde bulundurulduğunda okul öncesi dönem çocuk kitaplarındaki oyun algısının; yayınevleri, yazarlar
ve çizerler tarafından zenginleştirilmesi önerilmektedir.
Keywords: okul öncesi, çocuk edebiyatı, resimli çocuk kitapları, oyun
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İLK YETİŞKİNLİK DÖNEMİNDE SALDIRGANLIK
Doç. Dr. ZEYNEP KARATAŞ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Eğitim Bilimleri-PDR
2 Doç. Dr. REZZAN GÜNDOĞDU - Aksaray Üniversitesi - Eğitim Bilimleri-PDR
3 Doç. Dr. YASEMİN YAVUZER - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Eğitim Bilimleri-PDR
1

Saldırganlık bireyin her gelişim döneminde önemli bir sorun olduğu kadar, gelecek kaygısı, işe yerleşme, aile
kurma ve köklü sosyal ilişkiler geliştirmenin önemli olduğu ilk yetişkinlik döneminde de dikkate değer bir
olgudur. Yapılan alan yazın incelemesinde saldırganlık çok sınırlı değişkenlerce incelenmiş kapsamlı olarak
ele alınmamıştır. Bu yüzden bu çalışmada ilk yetişkinlik döneminde saldırganlığın farklı değişkenlerce ele
alınarak kapsamlı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Genel tarama modellerinden betimsel çalışma olarak
kurgulanan bu çalışma ilk yetişkinlik döneminde olan yaş ortalaması 21.03 arasında değişen 137 kadın 92
erkek toplam 409 Üniversite öğrencisi ile gerçekleşmiştir. Çalışmada Karataş ve Yavuzer (2016) tarafından
geliştirilen KAR-YA Saldırganlık Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde iki düzeyli değişkenlerde bağımsız
gruplar t testi, üç ve daha fazla düzeyli değişkenlerde ise tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Anlamlılık
düzeyi olarak .05 alınmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde; cinsiyet açısından saldırganlık puanları
incelendiğinde anlamlı farklılık olduğu erkeklerin saldırganlık puanlarının daha yüksek olduğu, kronik
hastalığı olup olmama durumuna göre saldırganlık puanlarında fark olmadığı saptanmıştır. Sigara içip
içmemeye göre saldırganlık puanlarında fark olduğu sigara içenlerin saldırganlık puanlarının daha yüksek
olduğu, sorunlarını diğerleri ile kolaylıkla paylaşıp paylaşmamaya göre saldırganlık puanlarının
farklılaşmadığı, sorunları ile kolay beşedip başedememe durumlarına göre saldırganlık puanlarında farklılık
olduğu sorunları ile kolaylıkla başedemeyenlerin saldırganlık puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür.
Psikolojik travma yaşama durumlarına göre saldırganlık puanlarında farklılıklar olduğu ve psikolojik travma
yaşayanların saldırganlık puanlarının daha yüksek olduğu, fiziksel travma yaşama durumlarına ve psikolojik
yardım arayıp aramama durumlarına göre saldırganlık puanları incelendiğinde anlamlı farklılıklar olmadığı
görülmüştür. Anne-babadan şiddet görüp görmeme durumlarına göre saldırganlık puanları incelendiğinde
anlamlı farklılıklar saptanmış anne ve babadan şiddet görenlerin saldırganlık puanları yüksek bulunmuştur.
Duygusal ilişki yaşayıp yaşamama durumlarına göre saldırganlık puanlarında anlamlı farklılıklar saptanmış
ve duygusal ilişki yaşayanların saldırganlık puanları daha yüksek bulunmuştur. Kolay arkadaş edinip
edinmeme, çok arkadaşı olup olmama ve uzun süre yaşanılan yer açısından incelendiğinde saldırganlık
puanlarında anlamlı farklılıklar bulunmamıştır. Anne baba tutumları ve aile yapısı açısından saldırganlık
puanlarında anlamlı farklılıklar gözlenirken aile ilişkilerine göre anlamlı farklılıklar saptanmamıştır.
Kendilerini tanımlama durumlarına göre saldırganlık puanları incelendiğinde kendini içedönük olarak
tanımlayanların saldırganlık puanları daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca sosyal medya kullanım saatleri
açısından saldırganlık puanları incelendiğinde sosyal medya kullanım saati yüksek olanların saldırganlık
puanları diğerlerine göre daha yüksektir. Sonuç olarak ilk yetişkinlik döneminde bulunan üniversite
öğrencilerinin saldırganlık puanları çeşitli değişkenler açısından incelenmiş ve anlamlı farklılıklar saptanmış,
bulgular alan yazın ışığında tartışılmıştır.
Keywords: Saldırganlık,İlk yetişkinlik
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SOSYAL KAYGININ SOSYAL ONAY İHTİYACI VE MUTLULUK ARASINDAKİ ARACI ROLÜ
1
2

Yrd. Doç. Dr. BURCU KARAŞAR - Amasya Üniversitesi - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Yrd. Doç. Dr. KEMAL BAYTEMİR - Amasya Üniversitesi - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde sosyal kaygının sosyal onay ihtiyacı ve mutluluk arasındaki
aracı rolünü değerlendirmektir. Çalışmaya, 212 (% 74.4) kadın ile 73 (% 25.6) erkek olmak üzere toplam 285
öğrenci katılmıştır. Araştırmada Bilgi Toplama Formu, Sosyal Kaygı Ölçeği, Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği ve
Oxford Mutluluk Ölçeği kullanılmıştır. Sosyal kaygının sosyal onay ihtiyacı ile mutluluk arasındaki ilişkideki
aracı rolünün istatistiksel olarak önemli olup olmadığı Hayes (2012; 2013) tarafından geliştirilen yazılım
aracılığıyla, sıradan en küçük kareler regresyona dayalı yaklaşım ve bootstrap yöntemi ile incelenmiştir.
Araştırmada, sosyal kaygının, sosyal onay ile mutluluk arasında aracılık yaptığı söylenebilir. Ayrıca, tüm
modelin anlamlı düzeyde olduğu ve mutluluğun toplam varyansının % 27’unu açıkladığı bulunmuştur.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar, sosyal kaygı, sosyal onay ihtiyacı ve mutluluk ile ilgili olarak başka
araştırma ve uygulamalara da ışık tutacak şekilde tartışılmıştır. Anahtar kelimeler: Sosyal kaygı, sosyal onay
ihtiyacı, mutluluk, üniversite öğrencileri. *Bu araştırma Amasya Üniversitesi tarafından desteklenmiştir.
Keywords: Sosyal kaygı, sosyal onay ihtiyacı, mutluluk, üniversite öğrencileri.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ ETKİNLİK DAVRANIŞ KALIBINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
2

1 Doç. Dr. NİHAT ÇALIŞKAN - Ahi Evran Üniversitesi - EPÖ
Araş. Gör. YASEMİN KUZU - Ahi Evran Üniversitesi - Ölçme Değerlendirme
3 Yrd. Doç. Dr. OKAN KUZU - Ahi Evran Üniversitesi - Matematik

Bu çalışmada, meslek ya da çalışan seçiminde önemli rol oynayan davranış kalıpları incelenmiş ve bu
davranış kalıplarından ”Etkinlik Kalıbı” üzerinde durulmuştur. Etkinlik kalıbı, dokuz davranış kalıbından
biridir. Bu kalıpta bireyler “Kuralcı” ve “Seçenekçi” olarak iki grupta incelenmektedir. Kuralcı davranış
örüntüsüne sahip bireyler, etkinlik ve öğrenmeyi sıralı eylemler dizisi olarak görürken; seçenekçi davranış
örüntüsüne sahip bireyler, etkinlik ve öğrenmeyi belirli bir sıra olmaksızın eylemlerin aynı anda gruplanması
olarak görürler. Bu bağlamda, etkinlik kalıbı çerçevesinde öğretmen adaylarının hangi davranış örüntüsüne
sahip olduğunun incelenmesi ve cinsiyet, bölüm, sınıf düzeyi, gelir düzeyi, konaklama yeri gibi bazı
demografik özelliklerine göre değerlendirilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma nicel
araştırma niteliğinde olup betimsel tarama modeli kullanılarak analiz işlemleri yapılmıştır. Hazırlanan taslak
ölçek eğitim fakültelerinin çeşitli bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarına uygulanmış ve
ölçeğin güvenirliği iç tutarlık yöntemi ile yapı geçerliği ise açımlayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Açımlayıcı
faktör analizi ile elde edilen verilerin geçerliğini değerlendirmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi
yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin geçerliğini ve güvenirliğini olumsuz etkileyen maddeler
çıkarılmıştır. Sonuç olarak güvenle kullanılacak 5’li likert tipli bir “Etkinlik Davranış Kalıbı Değerlendirme
Ölçeği” elde edilmiştir. Elde edilen nihai ölçek yardımıyla, öğretmen adaylarının etkinlik kalıbı çerçevesinde
cinsiyet, bölüm, sınıf düzeyi, gelir düzeyi ve konaklama yeri gibi bazı demografik özellikleri incelenmiş ve
anlamlı farklılaşmanın olup olmadığı araştırılmıştır. Öğretmen adaylarının etkinlik kalıbına ilişkin toplam
puanlarının cinsiyet değişkenine göre değişip değişmediğini belirlemek amacıyla, bağımsız gruplar için ttesti; bölüm, sınıf düzeyi, gelir düzeyi ve konaklama yeri gibi bazı demografik özelliklerine göre farklılığın
olup olmadığını belirlemek amacıyla ise, tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda
elde edilen veriler incelendiğinde, öğretmen adaylarının etkinlik kalıbı çerçevesinde cinsiyet, bölüm, sınıf
düzeyi, gelir düzeyi ve konaklama yeri gibi değişkenlere göre anlamlı olarak farklılaştığı görülmüştür. Bu
farklılaşmaların hangi düzeyler arasında olduğu ise post-hoc analiz teknikleri ile belirlenmiştir.
Keywords: davranış örüntüleri, etkinlik davranış kalıbı, öğretmen adayları
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OKUL ÇANTALARI ÜZERİNE VELİ GÖRÜŞLERİ
2

1 Doç. Dr. NİHAT ÇALIŞKAN - Ahi Evran Üniversitesi - EPÖ
Y. Lisans Öğr. OSMAN YALÇIN - Ahi Evran Üniversitesi - Eğitim Bilimleri
3 Doktora Öğr. ELİF KILIÇ - Ahi Evran Üniversitesi - EPÖ
4 Doç. Dr. YAGUT ALİYEVA - Bakü Devlet Üniversitesi - Sosyoloji

İlköğretim dönemi çocukların büyüme ve gelişmelerinin önemli olduğu dönemdir. Çocuklar bu süreçte okul
çantası ile tanışırlar. Çocuğun okulda oturuş, çanta taşıma şekli ve çantanın özellikleri, kullanacağı tüm
materyaller çocuğun yürüyüş ve postürünü etkilemektedir. Bu nedenle araştırmada temel amaç, okul aile
birliği kapsamında velilerin öğrenci çantası ile ilgili görüşlerinin ne olduğu tespit etmek amaçlanmıştır.
Yapılan bu çalışmada nitel araştırma yöntemi esas alınıp, genel tarama modellerinde yapılandırılmış ve
fenomolojik desen üzerine tasarlanmıştır. Araştırma fenomolojik bağlamda betimleyici ve yorumlayıcı
unsurları içermektedir. Yapılan bu çalışmada kadın ve erkek veli görüşleri kompoze edilerek aşağıdaki
görüşler saptanmıştır. Bu bağlamda kadın veliler; “Çantalar çok ağır.”, “Teknolojinin bu kadar geliştiği bir
dönemde bu kadar defter kitap taşımak akıl işi değil.”, “Bence kitap yerine tablet daha iyi olur.”, “Yıllardır
okul çantaları en büyük sorunumuzdur.” şeklinde görüşleri dile getirirken erkek veliler; “Okul çantası olması
gerekir.”, “Sınıfta öğrenciler için dolap olması gerekir.”, “Özellikle pazartesi ve cuma günleri çocukların
çantaları daha ağır oluyor, bu durumu kolaylaştırmanın bir yolu olmalı.”, “ Çocuklar çantası ağır olduğu için
yürürken belini boynunu öne eğiyor.” şeklinde ifade etmişlerdir. Bu konuda velilerin görüşleri öğretmenlere,
karar vericilere ve tasarımcılara yeni fikirler sunabilir.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN RUH SAĞLIĞI SÜREKLİLİĞİ DÜZEYLERİNİN YAŞAMIN ANLAMI VE
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
1

Öğr. Gör. NEZİR EKİNCİ - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK
Doç. Dr. HASAN YILMAZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

2

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN RUH SAĞLIĞI SÜREKLİLİĞİ DÜZEYLERİNİN YAŞAMIN ANLAMI VE KİŞİLİK
ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin ruh sağılığı, yaşamın
anlamı ve kişilik özellikleri ara¬sındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olup yaşamın anlamı ve kişilik özellikleri
düzeyinin ruh sağılığı düzeylerini anlamlı olarak yordayıp yordamadığını belirlemektir. Araştırma grubu
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden 404 öğrenci¬den oluşmaktadır. Farklı bölümlerde öğrenim
görmekte olan öğrencilerden tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiş 269’u kız (%66,6), 135’i erkek (33,4)
toplam 404 öğrenci araştırma grubunu oluşmaktadır. Araştırma verileri Ruh Sağlığı Sürekliliği Kısa Formu,
Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi, Yaşamın Anlamı Anketi ve kişisel bilgi formu kullanı¬larak elde edilmiştir.
Verilerin analizinde, Pearson momentler çarpım korelasyonu ve aşamalı regresyon analizi teknikleri
kullanılmıştır. Ruh sağlığı sürekliliğinin tüm alt boyutları (psikolojik, duygusal ve sosyal iyi olma) ile yaşamın
anlamı anketinin yaşamda anlamın varlığı alt boyutu ile arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu
görülmüştür. Ruh sağlığı sürekliliğinin tüm alt boyutlarının, kişilik özelliklerinden nevrotizm alt boyutu ile
negatif, diğer kişilik özellikleri alt boyutları arasında ise pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Yaşamın
anlamı anketinin alt boyutu olan yaşamda anlamın varlığı ve kişilik özellikleri, ruh sağlığı sürekliliğinin tüm
alt boyutları¬nı anlamlı düzeyde yordamaktadır. Ruh sağlığı sürekliliğinin tüm alt boyutlarının en önemli
yordayıcısının yaşamın anlamı anketinin alt boyutu olan yaşamda anlamın varlığı olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler Ruh Sağlığı Sürekliliği, Yaşamın Anlamı, Kişilik Özellikleri
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ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNİN ADAY ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. SALİH AKYILDIZ - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Sınıf Öğretmenliği
2 Doç. Dr. TANER ALTUN - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Sınıf Öğretmenliği
3 Y. Lisans Öğr. ŞENGÜL KASIM - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Sosyal Bilgiler Eğitimi
1

Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan “aday öğretmenlerin yetiştirilme süreci
“uygulamasına yönelik aday öğretmenlerin görüşlerinin neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomonoloji yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklem
grubunu 100 kadın, 21 erkek olmak üzere 121 aday öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcılar,
amaçlı örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Aday öğretmenlerin görüşlerini
tespit etmek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanmış üç bölüm ve toplam 6 sorudan oluşan açık uçlu
yarı yapılandırılmış görüşme formunda ki sorular aday öğretmenlere yöneltilmiş ve katılımcılardan
görüşlerini yazılı olarak ifade etmeleri istenmiştir. Görüşme formunun ilk bölümünde aday öğretmenlerin
okul ve sınıf içi faaliyetlerle ilgili görüşlerine, ikinci bölümünde okul dışı faaliyetlerle ilgili görüşlerine ve son
bölümünde ise uygulama hakkında genel görüşlerine yer verilmiştir. Açık uçlu sorulardan elde edilen veriler
nitel veri analiz tekniklerinden içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre
aday öğretmenler uygulama okullarında görev yapan okul yönetimi ve öğretmenlerin “aday öğretmenlerin
yetiştirilme süreci “uygulaması ile ilgili yeterli düzeyde bilgilerinin olmadıklarını, hizmet içi eğitim
faaliyetlerinin yetersiz düzeyde kaldığını, danışman öğretmenin sınıfa kendileriyle beraber girmesi
nedeniyle kendilerini öğrenci gözünde öğretmen olarak algılanmalarında problem yaşadıklarını, süreç
boyunca doldurulan formların çok fazla olduğunu bu durumun kendilerini geliştirecek çalışma yapmalarını
engellediğini ifade etmişlerdir. Araştırmadan elde edilen sonuçlardan yola çıkarak; “Aday öğretmenlerin
üzerindeki evrak yükü hafifletilebilir, aday öğretmenlerin eğitimi için belirlenen uygulama okullarında görev
yapan okul yönetimi ve danışman öğretmenlere eğitim verilebilir, Aday öğretmenler adaylık sürecini
atandığı okulun şartlarına benzer bir okulda geçirebilir.” şeklinde birtakım önerilerde bulunulmuştur.
Keywords: Aday öğretmen, Aday öğretmenlik eğitim süreci, Öğretmen Yetiştirme, Öğretmen Görüşleri
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EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ VE YARATICILIK
DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
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Gelişen dünya şartlarında bilgiye sahip olmak önemli bir güç unsuru iken, bu bilgiyi kullanacak bireylerin
düşünme ve yaratıcılık becerilerine sahip olmaları önemli bir zorunluluk haline gelmiştir. Eğitim kurumları
açısından düşünüldüğünde eğitimin en temel amacı, değişik koşullara uyum sağlayabilecek, farklı, yaratıcı
ve özgün düşünebilecek bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla, öncelikle insan yetiştiren eğitim kurumlarının
eğiticilerinin, öğretmenlerinin eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerilerine sahip olması beklenmektedir. Bu
araştırmada eğitim fakültesi öğrencilerinin eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme eğilimleri, i sosyodemografik değişkenler kapsamında incelenmiştir. Araştırmada California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği
ve “Ne Kadar Yaratıcısınız” Ölçeği kişisel bilgi formu ile birlikte kullanılmıştır. Araştırmaya Sınıf öğretmenliği,
Türkçe öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerden toplam 472
öğrenci (K: 309 E: 163) katılmıştır. Veriler üzerinde yapılan istatistiksel işlemler sonucunda yaratıcı düşünme
eğilimi ile eleştirel düşünme eğilimi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Araştırma da öğrencilerin yaratıcı
düşünme -eleştirel düşünme eğilimleri ile cinsiyet, bölüm, sınıf düzeyleri, sosyo - ekonomik düzey, anne –
baba eğitim durumları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bulgular çerçevesinde yorumlamalar yapılmış
ve öneriler geliştirilmiştir.
Keywords: Eleştirel Düşünme,Yaratıcı Düşünme,Aday Öğretmen
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN SINIF İÇİ UYUM SORUNLARI İLE İLGİLİ
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2

Bu araştırmanın amacı, Suriye iç savaşından kaçıp Türkiye’ye sığınan Suriyeli sığınmacı öğrencileri okutan
sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunları, sorunlara bulunan çözümler ve sorunlara yönelik çözüm
önerilerini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışmaları (örnek olay)
deseninden istifade edilmiştir. Araştırma verileri Gaziantep ili Nizip ilçesi ile Şanlıurfa ili Suruç ilçesinde
devlet okullarında görev yapmakta olan ve sınıflarında Suriyeli öğrenci bulunan ve Suriyeli öğrencilere
öğrenim veren kadrolu sınıf öğretmenlerinden elde edilmiştir. Bu amaçla Suriyeli öğrencileri eğitmekle
görevli sınıf öğretmenleriyle yüz yüze görüşme yapmak kaydıyla 3 adet açık uçlu soru sorulmuş
öğretmenlerin bu sorulara verdikleri cevaplar temalara ayrılarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada
kullanılan sorular hazırlanırken alandan uzman en az 4 kişinin görüşleri alınmış ve ilgili alanyazın taranarak
sorulara son şekli verilmiştir. Araştırmada Çalışma grubunun seçiminde maksimum çeşitlilik kullanılmıştır.
Ayrıca örneklem seçiminde amaçlı örneklem tekniğinden de istifade edilmeye çalışılmıştır. Çünkü sınıfında
en az 5 taneden fazla Suriyeli öğrencinin bulunduğu sınıflar tercih edilerek veri elde etmede de çeşitlilik
sağlanmıştır. Araştırmanın verilerinden elde edilen bulgulara göre Suriyeli öğrencilerle sınıf içinde yaşanan
sorunlar ve sorun yaşamalarına neden olan durumlar şöyledir: Suriyeli öğrencilerin Türkçe bilmemeleri,
Suriyeli ailelerinin çocuklarına ilgisizlikleri, Suriyeli öğrencilerin derse karşı ilgisizliği, Suriyeli olmayan (Türk)
veli ve öğrencilerin durumu kabullenememesi, sınıf öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilere yönelik eğitim ve
donanım eksiklikleridir.
Keywords: Sığınmacı, Uyum,Sınıf Öğretmeni
Corresponding Author: Diğer UĞUR BASTIK

PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMİN DOĞASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
1

Araş. Gör. MUHAMMED AKİF KURTULUŞ - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi
2 Doç. Dr. KADİR BİLEN - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi

Bu çalışmanın amacı; pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının bilimin doğasına yönelik
düşüncelerinin farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın örneklemini 2016-2017 yılı yaz döneminde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde
sertifika eğitimi alan 298’i erkek ve 350’si kadın olmak üzere toplam 648 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Öğretmen adaylarına bilimin doğasına yönelik düşüncelerini tespit etmek amacıyla ulusal literatürde yer
alan “Bilimin Doğası Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının bölüm değişkenine
göre; Bilimsel Bilginin ve Bilim İnsanının Özellikleri alt boyutunda ve Değişime Açık Olma alt boyutunda
anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya ilişkin bir diğer sonuç, yaş değişkenine göre incelendiğinde;
Bilimsel Bilginin ve Bilim İnsanının Özellikleri alt boyunda, Değişime Açık Olma alt boyutunda, Sosyal Kültürel
Yapı alt boyutunda ve Bilimde Teorilerin Yeri alt boyutlarında anlamlı farkın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Ayrıca cinsiyet değişkenine göre elde edilen sonuçlarda da; Değişime Açık Olma alt boyutunda, Bilimde
Özellik ve Teknoloji alt boyutunda ve Sosyal Kültürel Yapı alt boyutunda anlamlı farklılık olduğu tespit
edilmiştir.
Keywords: Bilimin Doğası, Pedagojik Formasyon, Öğretmen Adayı
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ORTAOKULDA GÖREV ALAN ÖĞRETMENLERİN VE OKUMAKTA OLAN ÖĞRENCİLERİN
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİ
2

1 Y. Lisans Öğr. GÜLÇİN BALCI - Ahi Evran Üniversitesi - Eğitim Bilimleri
Doç. Dr. DİLEK GENÇTANIRIM KURT - Ahi Evran Üniversitesi - Eğitim Bilimleri

Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları birbiri yerine kullanılsa
da farklı anlamları olan iki ayrı kavramdır. “Cinsiyet” kişinin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik,
fizyolojik ve biyolojik özellikleri olarak tanımlanmaktadır. “Toplumsal Cinsiyet” kavramı ise, kadının ve
erkeğin sosyal olarak belirlenmiş kişilik özelliklerini, rol ve sorumluluklarını ifade etmektedir. Bu rol ve
sorumluluklar zaman içerisinde cinsiyetler üzerinde bir kimlik oluşturmuştur. Bu kimliklerde de cinsiyetler
arası eşitsizliği gündeme getirmektedir. Diğer taraftan bir toplumun kalkınması ve güçlenmesi ancak
toplumdaki bireylerin birlikte hareket etmesiyle mümkündür. Kadınların ve erkeklerin toplum hayatına eşit
ve etkin katılımı toplumun güçlenmesine katkı sağlar. Kadın ve erkeğin birlikte hareket etmesinde ise eğitim
kurumlarının rolü büyüktür. Son dönemde önemi artan ve birçok alanda çalışma konusu olan “toplumsal
cinsiyet eşitliği” kavramına ilişkin eğitim alanında da yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Buradan
hareketle, bu çalışmada çocukların yetişkinlik hayatına ve sosyal yaşama önemli ölçüde hazırlandıkları,
içinde yaşadıkları kültüre dair kimlik kazandıkları ve kimlik oluşturma sürecinin başında oldukları ortaokul
dönemindeki öğrenciler ile onların yetişmesini sağlayan öğretmenlerin toplumsal cinsiyet eşitliği
konusundaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde, çalışmada araştırmacılar
tarafından hazırlanan yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve toplumsa cinsiyet eşitliği konusundaki
görüşleri belirlemek üzere beş farklı soru katılımcılara yönetilmiştir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı
bu çalışmada görüşme kayıtları deşifre edildikten sonra içerik analizi yapılarak çalışmanın bulguları ortaya
konmuştur. Elde edilen bulgularla ilgili literatür ışığında tartışılmış ve eğitim alanında toplumsal cinsiyet
eşitliği konusundaki bilgi birikimine katkı sağlamak ve yeni çalışmalara yol göstermek amaçlanmıştır.
Keywords: Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği, ortaokul öğrencileri, ortaokul öğretmenleri
Corresponding Author: Y. Lisans Öğr. GÜLÇİN BALCI

BİYOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN “BİYOCOĞRAFYA” KAVRAMIYLA İLGİLİ BİLİŞSEL YAPILARININ
KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİYLE BELİRLENMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. BAŞTÜRK KAYA - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Biyoloji
2 Prof. Dr. ALİ ATEŞ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Biyoloji

Bu çalışma, biyoloji 4. sınıf öğrencilerinin “Biyocoğrafya” anahtar kavramıyla ilgili görüşlerini belirlemek
amacıyla yapılmıştır. Veriler Biyocoğrafya dersini almış olan 32 öğretmen adayından bağımsız kelime
ilişkilendirme testi kullanılarak toplanmıştır. Bu çalışma nitel bir araştırma olup, verilerin
değerlendirilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Kelime ilişkilendirme testi analizi ile Biyoloji öğretmen
adaylarının “Biyocoğrafya” anahtar kavramına vermiş oldukları cevap kelimeler kodlanarak kategorilere
ayrılmış ve kategorilerde tekrar eden cevap kelimelerin frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Araştırma
sonunda elde edilen verilerden toplam 6 kategori oluşturulmuştur. Farklı kelimelerden oluşan ve
kategorilere dahil edilmeyen kelimeler ise metin içerisinde verilmiştir. Kategorilere ayrılan cevap kelimelerin
frekans ve yüzde oranları incelendiğinde, öğrencilerin sırasıyla “Flora ve fauna bölgeleri”, “Canlıların yayılışı
ve göçü”, “Bitki özellikleri ve bitki toplulukları”, “Jeolojik devirler”, “Canlıların dağılışını etkileyen faktörler”
ve “Biyocoğrafya ile ilişkili bilim dalları” şeklinde isimlendirilmiş olan kategorilerdeki kavramlar üzerinde
yoğunlaştıkları görülmektedir. Böylece öğrencilerin biyocoğrafya anahtar kavramıyla ilgili bilişsel yapılarını
oluşturan kavramsal çerçevenin ortaya çıkarılması sağlanmıştır. Bu sonuçlara göre, öğretmen adaylarının
biyocoğrafya anahtar kavramıyla ilgili geçerli ilişkilendirme yaptıkları ve biyocoğrafya kavramıyla ilgili
akademik düzeyde bilgiye sahip oldukları görülmektedir.
Keywords: Biyoloji, Biyocoğrafya, Bilişsel Yapı, Kelime İlişkilendirme Testi
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EKOTURİZM KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARININ
BELİRLENMESİ
Yrd. Doç. Dr. BAŞTÜRK KAYA - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Biyoloji
Yrd. Doç. Dr. RECEP BOZYİĞİT - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Coğrafya
3 Prof. Dr. TAHSİN TAPUR - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Coğrafya
4 Yrd. Doç. Dr. CANER ALADAĞ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Coğrafya
1

2

Bu çalışma, Coğrafya 5. Sınıf öğrencilerinin “Ekoturizm” anahtar kavramıyla ilgili bilişsel yapılarını tespit
etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın verileri coğrafya 5. sınıfta öğrenim gören toplam 40 öğrenciden
kelime ilişkilendirme testi kullanılarak elde edilmiştir. Nitel bir araştırma özelliğinde olan bu çalışmada,
verilerin değerlendirilmesi içerik analizine göre yapılmıştır. Elde edilen veriler kodlanarak benzer olanlar bir
aya getirilmiş ve kategoriler oluşturulmuştur. Her kategorideki cevap kelimelerin frekans değerleri ve
yüzdeleri hesaplanarak tablo halinde verilmiştir. Araştırma verileri ile toplam 7 kategori oluşturulmuş ve her
kategoride tekrarlanma sayısı 2 ve üzerinde olan cevap kelimelere yer verilmiştir. Bir kez tekrar eden cevap
kelimeler ise ilgili kategori altında yer alan metin içerisinde ayrıca verilmiştir. Bu kategoriler içerisinde
“Ekoturizmin başlıca esasları” isimli kategori baskın kategori olarak ön plana çıkmıştır. İkinci sırada cevap
kelimelerin tekrarlanma sayısı en fazla olan kategori “Ekoturizmin özellikleri” isimli kategori olmuştur. Diğer
kategoriler sırasıyla “Ekoturizm etkinlikleri”, “Diğer alternatif turizm türleri ve faaliyetleri”, “Ekoturizmin
ekonomik etkileri”, “Ekoturizmi sürdürülebilir yapan biyotik faktörler” ve “Ekoturizme uygun bölgeler”
şeklindedir. Ayrıca kavram yanılgısı içeren ve kategorilere dahil edilmeyen kelimeler metin içerisinde
verilmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin ekoturizm kavramıyla ilgili bilişsel yapılarının yeterli düzeyde olduğu,
ancak bazı eksik bilgilere sahip oldukları da ifade edebilir.
Keywords: Coğrafya, Ekoturizm, Kelime İlişkilendirme Testi, Bilişsel Yapı
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. BAŞTÜRK KAYA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL ISINMA KONUSUNDAKİ KAVRAMSAL ÇATILARININ
BELİRLENMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. BAŞTÜRK KAYA - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Biyoloji
2 Prof. Dr. ALİ ATEŞ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Biyoloji
3 Doç. Dr. SELDA KILIÇ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Biyoloji

Bu çalışmanın amacı, Biyoloji öğrencilerinin “Küresel ısınma” kavramıyla ilgili bilişsel yapılarını tespit
etmektir. Bu çalışma nitel araştırma özelliğinde olup, nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması
deseni kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 29 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında bağımsız
kelime ilişkilendirme testi kullanılmış ve elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Değerlendirme sonuçlarına göre kategoriler oluşturulmuş, her kategorideki cevap kelimelerin frekans
değerleri ve yüzdeleri hesaplanarak tablolar oluşturulmuştur. Araştırma verileri toplam 5 kategori altında
toplanmıştır. Bu kategoriler içerisinde cevap kelime sayısı ve aynı zamanda cevap kelimelerin toplam
frekansı en yüksek olan kategori “Küresel ısınmanın olası etkileri” isimli kategoridir. “Küresel ısınmanın doğal
ve yapay nedenleri” isimli kategori ise ikinci sırada yer almaktadır. Diğer kategoriler sırasıyla “Küresel
ısınmayı tanımlama kategorisi”, “Küresel ısınmanın çevresel etkileri” ve “Küresel ısınmadan etkilenen
canlılar” şeklinde sıralanmaktadır. Bu kategorilerin frekans ve yüzde oranları düşük olup, cevap kelime
sayıları da azdır. Ayrıca kavram yanılgısı içeren ve herhangi bir kategoriye dahil edilmeyen kelimeler ise
metin içerisinde verilmiştir. Sonuç olarak, kelime ilişkilendirme testlerinin, bilişsel yapıyı otaya çıkarmada ve
kavram yanılgılarını tespit etmede etkili bir teknik olduğu görülmektedir.
Keywords: Biyoloji, Küresel Isınma, Kelime İlişkilendirme Testi, Bilişsel Yapı
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMINDA MÜZİK DERSLERİNİN YETERLİLİĞİ
ÜZERİNE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
1

Yrd. Doç. Dr. AYLİN MENTİŞ KÖKSOY - Niğde Üniversitesi - Okul Öncesi Eğitimi

Bu araştırmanın amacı; Eğitim Fakültelerinin Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı lisans eğitiminde verilen, okul
öncesi öğretmenliği lisans programında yer alan müzik öğretimi dersi hakkında öğrenci görüşlerini
belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Konya Necmettin Erbakan
Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda öğrenim gören
45, 3. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma tarama modelinde yapılandırılmış olup, nitel yöntem
izlenmiştir. Araştırmada veri toplamaya yönelik olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu ile öğrencilere 4
soru sorulmuştur.Öğrencilerin veri toplama aracındaki sorulara verdikleri cevaplar içerik analizi ile
çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre; öğrencilerin lisans eğitiminde aldıkları müzik eğitimini yetersiz
gördükleri, öğrencilerin üniversiteye gelmeden önce çoğunluğunun enstrüman çalmayı bilmediği, bir
kısmının ise flüt, gitar ve mandolin çaldığı, üniversiteye gelmeden önce müzik eğitimini kısmen okullarda
aldıklarını ve yine öğrencilerin lisans öğreniminde, müzik eğitiminin okul öncesine yönelik bir şekilde
verilmesi gerektiğini yani çocuk şarkılarının uygulamalı olarak, severek, isteyerek ve müzik, dans, drama ile
birleştirilerek daha iyi olacağını tanımladıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.
Keywords: Müzik Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Öğretmen Adayı.
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EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER TERCİHLERİNİN BAZI
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. AYLİN MENTİŞ KÖKSOY - Niğde Üniversitesi - Okul Öncesi Eğitimi

İnsanoğlu varolduğu günden beri bildiklerini ve deneyimlerini aktararak yeni nesillerde birikim yaratmış, her
toplumun kendi bünyesindeki bu birikimlerde günümüzde o toplumun değeri olarak ortaya çıkmıştır. Bu
amaçla eğitim fakültelerinde okuyan öğretmen adaylarının değer tercihlerinin farklılaşıp farklılaşmadığı
saptanmak istenmiştir. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Modelde bağımlı ve bağımsız olmak üzere
iki temel değişken vardır. Öğretmen adaylarının cinsiyetleri, anne ve babanın eğitim durumu, aile gelir
durumuna, yaşadıkları yerler ve bölümleri araştırma modelinin bağımsız değişkenlerini insani değer
boyutları (güç, hazcılık, değer, özdenetim, evrenselcilik, başarı, uyarılma, iyilikseverlik, gelenekselcilik,
uyma, güvenlik)ise araştırma modelinin bağımlı değişkenlerini oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini,
2016-2017eğitim-öğretim yılında Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi bölümlerinde okuyan son
sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Bu evren arasından tesadüfü küme örnekleme yoluyla seçilen
toplam 380 son sınıf öğretmen adayları, çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucuna göre kadın
öğretmen adaylarının evrenselcilik, iyilikseverlik ve güvenlik değer yönelimleri üzerinde etkili olduğunu ve
kadın öğretmen adaylarının bu değer yönelimlerinin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Ailelerin eğitim
durumu değişkenine göre özellikle anne eğitim durumunun derecesi arttıkça evrenselcilik, hazcılık,
iyilikseverlik, güvenlik değer yönelimlerinde etkili olduğu ve yüksek çıktığı gözlenmiştir. Ancak baba eğitim
durumunun öğretmen adaylarının değer yönelimleri üzerinde etkili olmadığını ortaya koymaktadır.
Öğretmen adaylarının aile gelir durumu ve yaşadıkları yerin değer yönelimleri üzerinde etkili olmadığını
ortaya koymaktadır. Ancak Eğitim Fakültesindeki bölümler arasında yapılan anket sonuçlarında çoklu
karşılaştırma testlerinden LSD test sonucuna göre, evrensellik, hazcılık, iyilikseverlik ve güvenlik değer
yönelimleri üzerinde etkili olduğu ve yüksek çıktığı gözlenmiştir.
Keywords: Öğretmen Adayları, Değerler Eğitimi, Schwartz Değerler Listesi
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PEDAGOJİK FORMASYONLA İLGİLİ ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİ TEMELİNDE BİR
MODEL ÖNERİSİ
1

Yrd. Doç. Dr. YUSUF SÖYLEMEZ - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi - Türkçe Eğitimi
2 Yrd. Doç. Dr. SEFA YILDIRIM - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi - tarih eğitimi

Pedagojik formasyon öğretmenlik mesleğinin temel özelliği ve resmi olarak icrası için gereken bir yeterlilik
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmada lisans dersleriyle birlikte ve eğitim fakültelerinde, lisans
bitiminde sertifika programı içerisinde pedagojik formasyon alan öğrencilerin; eğitim fakültesi ve fenedebiyat fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının mevcut sistemle ilgili görüşleri alınarak mevcut
ders programları da incelenmek koşuluyla bir öğretmen yetiştirme model önerisini oluşturulmaya
çalışılmıştır. Öğretmen yetiştirme ile ilgili işbirlikli bir model önermeyi amaçlayan çalışma, nitel araştırma
modeline göre şekillendirilmiştir. Araştırmanın verileri doküman incelemesi ve araştırmacılar tarafından
geliştirilen yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış sorulardan oluşan görüş alma formu ile toplanmış, elde
edilen bulgular içerik analizi yolu ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda fen-edebiyat ve eğitim
fakültelerinin birlikte çalıştığı ve paydaşların görüşlerine paralellik gösteren bir öğretmen yetiştirme modeli
önerilmiştir.
Keywords: pedagojik formasyon, öğretmen yetiştirme, eğitim fakülteleri, fen-edebiyat fakülteleri
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SINIF VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ERKEN OKURYAZARLIK BECERİLERİNE İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİ
2

1 Araş. Gör. EMİNE KILINÇCI - Uşak Üniversitesi - Okul Öncesi Eğitimi
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Erken okuryazarlık becerileri, erken çocukluk döneminde (0-6 yaş) kazandırılması gereken, bireyin ilerideki
kişisel yeterliliğini, akademik başarısını ve hayat standartlarını etkileyen; sözel dil becerisi, yazı farkındalığı,
alfabe bilgisi, fonolojik duyarlılık, okuduğunu anlama ve yazma öncesi beceriler olarak sınıflandırılabilen
becerileridir. Bu becerilerin kazandırılmasında en kritik rol aileler ve okul öncesi öğretmenlerindedir. Ancak,
asıl okuma yazma öğretimini gerçekleştiren sınıf öğretmenlerinin de bu becerilerin farkında olması, çocuğun
hazırbulunuşluğunu değerlendirebilmesi ve okul öncesi öğretmenleri ile iş birliği içinde olması
gerekmektedir. Yapılan araştırmalarda ailelere ve okul öncesi öğretmenlerine yer verilse de etkili bir öğretim
gerçekleştirebilmek için bu becerileri tanıması ve okuma yazma öğretimine geçmeden önce desteğe ihtiyaç
duyan çocukları fark edip öncelikle bu becerilerin gelişimini sağlaması gereken sınıf öğretmenlerine yer
verilmemiştir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin erken okuryazarlık
becerileri hakkındaki bilgi düzeylerini belirlemek, bu alanda öğrencileri nasıl değerlendirdiklerini ve
desteklediklerini saptamak ve bu konuda öğretmenlerin cevaplarını ve birbirlerinden beklentilerini
karşılaştırmaktır. Çalışmanın sınıf öğretmenleri açısından da süreci değerlendirdiği ve göz ardı edilen önemli
bir konuya dikkat çektiği için alana katkı sağlayacağı umulmaktadır. Bu amaç doğrultusunda tam
yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak farklı bölgelerden 10 tane okul öncesi ve 10 tane sınıf
öğretmeninin görüşleri internet yoluyla alınmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden içerik analiz
yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Çalışmanın sonuçlarına göre hem okul öncesi hem de sınıf
öğretmenleri, erken okuryazarlık becerilerini genel olarak tanımlayabilmiş ancak nasıl geliştirecekleri
hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ifade etmişlerdir. Sınıf öğretmenleri okuma yazma eğitimine
geçmeden önce çocukların becerilerini soru sorma ve gözlem yolluyla değerlendirdiklerini ve geliştirmeye
yönelik sadece kitap okuma etkinliği ve kalem tutma çalışmaları yaptıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin
iş birliği konusunda ise okul öncesi öğretmenlerinin sınıf öğretmenleri ile öğrenci hakkında bilgi verme
amaçlı iletişime geçmediği ancak sınıf öğretmenlerinin çoğunlukla böyle bir iş birliğini talep ettiği
görülmüştür. Bu çalışmanın sonuçları göz önünde bulundurularak çocukların becerilerinin nasıl
desteklenebileceği ve öğretmenler arasındaki iş birliğinin önemi konusunda öğretmenlerin de gerekli
eğitimleri almaları önerilmektedir.
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ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN KARİYER UYUM YETENEKLERİ:
PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE İŞ DOYUMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
2
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Özel eğitim okullarında çalışan öğretmenlerin kariyer uyum yeteneklerini psikolojik iyi oluş ve iş doyumları
açısından incelemektir. Bu araştırma, ilişkisel desende yürütülmüştür. Çalışmanın evreni, 2016-2017
öğretim yılında İstanbul ili içerisinde yer alan devlet okullarında görev yapan ve özel eğitim alanında çalışan
öğretmenler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini İstanbul Avrupa yakasındaki özel eğitim uygulama
okullarında çalışan 214 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veriler Kariyer Uyum-Yetenekleri Ölçeği,
Minessota İş Doyumu Ölçeği, İş Doyumu Ölçeği ile toplanmıştır. Veri analizinde psikolojik iyi oluşun ve iş
doyumunun, kariyer uyum yeteneklerini yordama düzeyini belirlemek için çoklu regresyon tekniği, kariyer
uyum yeteneklerinin cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için bağımsız
gruplar için t-testi tekniği, kariyer uyum yeteneklerinin kıdeme ve yaşa göre anlamlı düzeyde farklılaşıp
farklılaşmadığı ise ANOVA tekniği kullanılmıştır. İş doyumu ve psikolojik iyi oluş ile kariyer uyum yetenekleri
arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur [R=.47, R2=.22, F=19.92 p<.01]. Regresyon katsayısının anlamlılığına
ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde; içsel doyumun (β: .21) ve psikolojik iyi oluşun (β: .25) kariyer uyum
yetenekleri üzerinde önemli bir yordayıcı olduğu görülmektedir (p<.01; p<.05). İçsel doyum ve psikolojik iyi
oluşun, kariyer uyum yeteneklerine ait toplam varsayın yaklaşık %22’sini açıklamaktadır. Kariyer uyum
yeteneklerinin erkek ve kadın bireylere göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır [t= -1.985,
p<.05]. Araştırma sonuçlarına göre içsel doyum ile kariyer uyum yetenekleri arasında anlamlı ve pozitif
yönde bir ilişki vardır. Yani içsel doyum arttıkça kariyer uyum yetenekleri da artmaktadır. Ayrıca psikolojik
iyi oluş ile kariyer uyum yetenekleri arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki vardır. Son olarak özel eğitim
okullarında çalışan kadın öğretmenler erkek öğretmenlere göre kariyer uyum yetenekleri daha fazla
kullanmaktadır. 6 ila 10 yıl aralığında meslekte çalışma süresine sahip öğretmenlerin kariyer uyum
yeteneklerini diğer kıdem derecelerine göre daha fazla kullanmaktadır.
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Kök hücreler, insan vücudundaki bütün doku ve organları oluşturan ana hücrelerdir. Kök hücreler birçok
alanda hastalıkların tedavisinde kullanım potansiyeline sahiptirler. Kök hücre araştırmaları bu çerçevede
gelişerek henüz tedavisi mümkün olmayan hastalıklar için umutları beraberinde taşımaktadır. Bu konuda
yapılan çalışmalar ülkemizde hızla devam etmektedir. İnsanlığı çok yakından ilgilendiren sağlık ile ilgili bu
konular hakkında insanların bilgilendirilmesi ancak doğru ve kapsamlı bir eğitim ile sağlanabilir. Bu
çalışmanın amacı üniversitelerin biyoloji bölümünde eğitim gören lisans öğrencilerinin kök hücre algılarını
araştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Biyoloji bölümünde
öğrenim görmekte olan 74 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kök hücre
konusu ile ilgili algılarını ölçmeye yönelik 5’li likert tipinde hazırlanmış ve güvenirliği 0,854 olarak
hesaplanmış olan 30 maddelik anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21.0 paket programında analiz
edilmiştir. Verilerin analizinde çeşitli betimsel istatistikler uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda
öğrencilerin vermiş oldukları cevaplara göre anketin ortalaması = 3,50 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın
sonucunda lisans öğrencilerinin kök hücre konusundaki algılarının kısmen yeterli olduğu sonucuna
varılmıştır.
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2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
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Eğitimin küçük yaşlarda başlaması gerektiği herkesçe bilinen yadsınamaz bir gerçektir. Formal anlamda ilk
eğitimin verildiği kurumlarsa “ Okul Öncesi Eğitim Kurumları” dır. Bu durum kurumlarda verilen eğitim
programının önemini birey ve toplum açısından önemli kılmaktadır. Bu araştırma 2013-2014 yılında
uygulamaya konulan 2013 Okul Öncesi Eğitim Programını alan öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda
değerlendirmek amacıyla yapılmış betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016
eğitim-öğretim yılında, Nevşehir ili belediye sınırları içinde bulunan, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi
bağımsız anaokulu, ilkokul ve ortaokul bünyesinde bulunan anasınıfları ve kız teknik lisesi bünyesindeki
uygulama anaokullarında görev yapan Okul öncesi eğitim öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma nicel ve
nitel yöntemlerin analiz edildiği karma yöntemle hazırlanmıştır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgiler
formu ile Likert tipi 5 dereceli 53 maddeden ve 4 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme
formu kullanılmıştır. Araştırmanın nicel bölümünden 90 anket, nitel bölümünden 40 görüşme formu ile
kişisel bilgi formu elde edilmiştir. Verilerin analizinde Kişisel bilgi formu ile elde edilen nitel veriler, frekans
ve yüzdeleri alınarak ve içerik analizi yapılarak sunulmuş anketten elde edilen veriler SPSS 15 (Statical
Packages for the Social Sciences) programı ile analiz edilmiştir. Bulgular incelendiğinde okul öncesi eğitim
öğretmenlerinin 2013 Okul öncesi Eğitim Programıyla ilgili kazanım ve göstergeler, günlük planlar ve günlük
eğitim planı akışı, etkinlikler, okul öncesi eğitim programının genel değerlendirmesi, yıllık planların aylık
planlara dönüştürülmesi, öğrenme merkezlerinin oluşturulması, aile katılımı ve işbirliği, ev ziyaretleri,
uyarlamalara ilişkin olumlu görüş bildirdikleri belirlenmiştir. Fiziki yetersizlik nedeniyle öğrenme
merkezlerinin oluşturulamaması, Sınıf içi malzeme ve donanım yetersizliği, MEB tarafından dağıtılan
derginin yetersiz içerik ve sayıda olması Programın uygulanmasında karşılaşılan problemler olarak ifade
edilmiştir. Ayrıca Katılımcılar tarafından değerler eğitimine daha fazla yer verilmesi, kaynaştırma eğitimi
veren sınıflarda birden fazla öğretmenin görev yapması konuyla ve programla ilgili hizmet içi eğitim almak
istedikleri belirlenmiştir.
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İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEDE
OYUN TEMELLİ UYGULAMALARIN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
1
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Türkiye’de yıllardan beri tüketilen zaman, büyük emek ve gayretlere rağmen yabancı dil öğretiminde arzu
edilen başarıya ulaşıldığını söylemek güçtür. Bu başarısızlığın birçok sebebinin bulunmasının yola çıkarak
önerilen çözüm yollarının yanı sıra, bu çalışma çocukların oyuna yatkın doğasından yola çıkılarak
oluşturulmuştur. Bu araştırmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe 5. sınıf İngilizce dersinde, oyun temelli
uygulamaların öğrencilerin konuşma becerileri üzerindeki etkililiğinin incelenmesidir. Oyun temelli
uygulamaların öğrencilerin konuşma becerilerine etkisinin incelemeyi amaçlayan bu araştırmada, nicel
araştırma yöntemlerinden deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkeni, oyun
temelli uygulamalara göre düzenlenmiş öğrenme ortamıdır. Bağımlı değişkeni ise, öğrencilerin iletişim
becerilerindeki başarıdır. Tek grup ön test – son teste dayalı deneysel bu çalışma, bağımlı değişken üzerinde
bir tane bağımsız değişkenin incelendiği tek faktörlü bir desendir. Araştırmanın çalışma evrenini, Bursa il
merkezinde bulunan ilköğretim okullarının ikinci kademesinde öğrenim gören 5. sınıf öğrencileri
oluşturmaktadır. Evrene giren tüm örneklerin araştırmaya dâhil edilmesi mümkün olmadığından örneklem
alma yoluna gidilmiştir. Rastlantısal şekilde seçilen Bursa Altıparmak Fethi Açançiçek Ortaokulunda öğrenim
gören 5. sınıflardan bir şube araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda yapılan
değerlendirmeler, hem ön teste hem son teste katılan öğrenciler üzerinden yapılmıştır. Buna göre
Altıparmak Fethi Açançiçek Ortaokulunda çalışma grubunda 15 öğrenci değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Araştırmada kullanılan konuşma testi oluşturulurken Avrupa birliği dil portfolyosunda 5. sınıf konuşma
becerisi hedeflerinden yararlanılmıştır. Bu hedefler neticesinde konuşma becerisini ölçmeye yönelik 10
maddeden oluşan bir test hazırlanmıştır. Deneklerin bu testteki sorulara verdiği cevaplar doğruluk, akıcılık,
telaffuz ve kelime kriterlerine göre puanlanmıştır. Verilerin analizinde alınan toplam puanlar üzerinden
işlem yapılmıştır. Yapılan ilişkili örneklem T-testi sonucuna göre çalışma grubunun ön test ve son test
puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Bu anlamlı farklılığın son test lehine olduğu tespit
edilmiştir. Bu bulgu, yapılan programın deneklerin konuşma becerilerinin geliştirilmesinde etkili olduğu
biçiminde yorumlanabilir.
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A SYSTEMATİC AND CRİTİCAL ANALYSİS OF RESEARCH STUDİES ON THE CONCEPT OF
MULTİCULTURAL EDUCATİON İN TURKEY
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The shifts in the political and economic scene, especially after the World War II, have changed the meaning
of citizenship both theoretically and practically. International migration had increased the diversity in the
nation states; globalization had changed the direction of economy which, in the end, affected nation-wide
politics and culture regarding citizenship concept. Besides, the improvements in human rights and the
development of international communities and declarations on human rights also had an influence on the
changing meaning of the citizenship concept. In relation to those changes, multicultural education has been
discussed since 1960s-1970s in the “West”, mostly. On the other hand, multiculturalism and multicultural
education concepts are quite new for Turkey. When the literature reviewed, it can be easily seen that there
is no research studies or practices about multicultural education in 1990s. Within this review study, it is
aimed to systematically and critically examine research studies on multicultural education regarding their
publication years, content, purpose, participants, designs, materials and results, which were conducted
between 2000 and 2017 in Turkey. The main aim of the study is to analyze the perspective on multicultural
education by examining the studies in detail.
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KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ
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Bu araştırma, lise öğrencilerinin “Orman” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak
amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Ladik Ahmet Hüdai Anadolu İmam Hatip Lisesinde (Konya) 10. sınıfta
öğrenim gören 16 kız, 24 erkek olmak üzere toplam 40 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri, nitel
araştırma yöntemi ile toplanmış olup, çalışma olgu bilim desenin de düzenlenmiştir. Elde edilen veriler içerik
analizine tabi tutulmuştur. Öğrencilerin Orman kavramına ilişkin algılarını belirlemek amacıyla
“Orman...gibidir, çünkü…” ifadesinin yer aldığı yarı yapılandırılmış bir form hazırlanmış ve öğrencilerden
formda verilen cümleyi tamamlamaları istenmiştir. Böylece araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin orman
kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel algıları hangi metaforlar aracılığıyla açıkladıkları ve bu metaforların
ortak özelliklerinin neler olduğu sorularına cevap aranmıştır. Araştırmanın bulgularına göre öğrenciler 45
adet geçerli metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar, ortak özelliklerine göre kodlanarak 8 adet farklı kavramsal
kategori oluşturulmuştur. Bu kategorilerden önemli olanları “Mekan ve koruma özelliği olarak orman”,
“Duyarlılığın kaynağı olarak orman” , “Yaşam alanı olarak orman” gibi başlıklar altında toplanmıştır.
Araştırmanın sonunda; lise öğrencilerinin orman kavramına ilişkin ürettikleri metaforlara bakıldığında
algılarının çeşitli ve zengin olduğu görülmektedir. Sonuç olarak metaforların, farklı katılımcıların orman
kavramına ilişkin algıları belirlemede geçerli bir yöntem olduğu söylenebilir.
Keywords: Metafor, Ortaöğretim öğrencileri, Orman, Kategori, Olgubilim
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1

Yrd. Doç. Dr. CANER ALADAĞ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Coğrafya
2 Öğretmen YASİN DURAN - MEB - Coğrafya
3 Prof. Dr. TAHSİN TAPUR - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Coğrafya

Bu araştırmanın amacı coğrafya anabilim dalında öğrenim gören son sınıftaki öğretmen adaylarının okul
deneyimi dersi kapsamında, öğretmenlerin kullandığı yöntem ve tekniklerin gözlenmesi etkinliğine dair
görüşlerin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, öğretmen adaylarının, okul deneyimi dersinden
sorumlu uygulama öğretmenlerini nasıl değerlendirdiklerine ilişkin görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Çalışmanın araştırma grubunu coğrafya öğretmenliği anabilim dalı son sınıfında öğrenim gören 50 öğretmen
adayı oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen bir bilgi toplama formu aracılığıyla elde
edilmiştir. Öğrencilerin yazmış olduğu ifadeler anlamsal birlikteliklerine göre bir tasnife tabi tutulmuş ve
dört kategori oluşturulmuştur. Verilerin analizinde, maddelerin her biri için yüzde ve frekans hesaplanmıştır.
Sonraki aşamada yazılan ifadeler, içerik analizi ile incelenerek yorumlama yoluna gidilmiştir. Çıkan sonuçlar
incelendiğinde; baskın olan görüş, öğretmenlerin daha çok klasik yöntemlerle ders işlemeyi tercih ettikleri
şeklindedir. Yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak ders işlenmesine dair görüşlerin oranı, günümüz eğitim
modeline uygunluğu yansıtmamaktadır. Ayrıca öğrencilerin görüşlerine gore, öğretmenlerin eldeki
olanaklar ölçüsünde materyallerden yararlandıkları ve öğrencilerin günlük yaşantıları ile dersleri
ilişkilendirmeye çalıştıkları da gözlenmektedir.
Keywords: Okul deneyimi dersi, öğretmen adayları, öğretim yöntem ve teknikleri, gözlem.
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Değer eğitimi yaklaşımlarından biri olarak Bacanlı ve Dombaycı (2012) tarafından geliştirilen Değer
Bilinçlendirme Yaklaşımı, dört katlı düşünme modeline dayanmaktadır. Bu yaklaşım değer analizi ve değer
açıklamaya yakın olup, dört basamaktan oluşmaktadır. Bu yaklaşım değer analizi, değer sorgulama, değer
konumlandırma ve değer özneleştirme basamaklarından oluşmaktadır. Bu çalışma ise bu basamaklardan
değer analizi olarak adlandırılan ilk boyutu içermektedir. Çalışmada ele alınan değerler, sokratik sorgulama
yöntemiyle detaylı bir şekilde ele alınarak analiz edilmiştir. Değer analizi için değer örümceği tekniklerinin
ortaokul öğrencileri için olan değer böceği tekniği kullanılarak değerlerin bireylerin zihninde daha net olması
sağlanmaya çalışılmıştır. Değer böceğinde değerin kişisi/nesnesi, ortamı, davranışları ve kazanımları olmak
üzere dört ayak bulunmaktadır. Bu çalışma barış eğitimine uygun olarak seçilen hoşgörü, adalet, demokrasi,
işbirliği ve uyum olmak üzere belirlenen bu beş değerin ortaokul öğrencileri için netlik kazanması
amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubu kolay ulaşılabilir örneklem yöntemiyle belirlenmiştir. Bağcılar
İlçesinde eğitim gören altıncı sınıf devlet okulu öğrencileri ile yürütülen çalışma toplamda beş gün olmak
üzere günde bir ders saati olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Her uygulama sonrası öğrencilere bilişsel ve
duyuşsal olmak üzere iki alt boyutu olan Etkinlik Değerlendirme Ölçeği verilmiştir. Bu ölçek ile Değer Böceği
etkinliğiyle ele alınan değerlerin etkililiği değerlendirilmiştir. Veriler incelendiğinde etkinliğin yönteminin
kavramların daha iyi anlaşılmasına katkı sağladığı, öğrencilerin benzer çalışmalarda bulunmaya gönüllü
oldukları, dolayısıyla çalışmanın verimli olduğuna yönelik geri bildirim sağladığı görülerek bu tekniğin
ortaokul çocuklarında değer eğitimi uygulamalarında elverişli olduğu düşünülmüştür.
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Bu araştırmada, “Toplumsal adalet çerçevesinde bağımsız olmak için kendi amaçlarını seçebilmede cesur ve
yetkin olmak” şeklinde tanımladığımız özgürlük eğitimi üst teması çerçevesinde amaçlarını kendi
belirleyebilmek, adalet, yetkinlik, bağımsızlık ve cesaret alt temaları lise öğrencileriyle ele alınmıştır.
Ergenlerin, özgürlüğü sıklıkla talep olarak dile getirdikleri, ancak bunu sorumluluk almadan her istedikleri
yapabilmek olarak değerlendirdikleri görülmüş, böylece bu çalışmayla hem ilgilerini çeken bir başlık ele
alınmış hem de özgürlüğün gerçekte ne olduğunu anlayarak kavramın içini daha nitelikli ve çok yönlü olarak
doldurmalarına zemin hazırlanmıştır. Bu eğitimin özünü Rousseau’nun da belirttiği gibi “İnsanın özgürlüğü,
istediği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasıdır” mottosu
oluşturmuştur. Özgürlük eğitiminin değer analizi yaklaşımıyla kazandırılabileceği düşünülmüştür. Değer
bilinçlendirme yaklaşımına göre değer eğitiminde, değer analizi, değer sorgulama, değer konumlandırma ve
değer özneleştirme olmak üzere dört boyut ve bu boyutların her biri için özel değer eğitimi teknikleri söz
konusudur. Bu araştırmada değer analizi boyutunda sokratik yönteme dayalı olarak geliştirilen, değer
örümceği tekniği kullanılmıştır. Değer örümceğinin liselilere yönelik olan değer karıncası formunda değerin
kişisi/nesnesi, ortamı, ilişkili değerleri, kazandırdıkları, davranışı ve önceliği/sonralığı olmak üzere altı ayak
bulunmakta olup ayrıca öğrencilerle birlikte kavramın tanımı ve açıklaması yapılmıştır. Eğitimler kapsamında
kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle İstanbul Fatih’te bir lisede 10. Sınıf öğrencilerinden oluşan bir sınıf
belirlenmiştir. Bu öğrencilerle her hafta ayrı bir değerin irdelendiği beş oturumluk bir süreç izlenmiştir.
Uygulamada öğrencilere kavramlar kapsamında bir sunum yapılmamış, kavramlar öğrencilerle birlikte
sorgulanarak oluşturulmuştur. Bununla birlikte araştırmacılar kavramla ilgili ön hazırlık yaparak
öğrencilerden gelmeyen boyutların da gündeme gelmesini imkan sağlamışlardır. Her oturumun sonunda
etkinlik değerlendirme ölçeği uygulanmıştır. Sonuçta öğrencilerin kavramı daha iyi anladıklarını dile
getirdikleri, süreçten keyif aldıkları, haftalar ilerledikçe etkinliğe daha aktif katıldıkları ve benzer
çalışmalarda yer almaya gönüllü oldukları, dolayısıyla değer örümceği tekniğinin okullarda değer eğitiminde
yararlanılabilecek bir yöntem olduğu görülmüştür.
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OKUL MÜDÜRÜNÜN LİDERLİK DAVRANIŞLARI GÖSTERMESİ ÖNÜNDEKİ ENGELLER: BİR DURUM
ÇALIŞMASI
1

Doktora Öğr. AYSEL ATEŞ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Eğitim Yönetimi,Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
2 Doç. Dr. ALİ ÜNAL - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Bu çalışmanın amacı öğretmen görüşlerine göre okul müdürünün liderlik davranışları göstermesi önündeki
engellerin saptanmasıdır. Bu genel amaç doğrultusunda okul müdürü liderlik davranışları gösterebilmekte
midir, liderlik davranışları göstermesi önündeki engeller nelerdir öğretmen görüşleri doğrultusunda
değerlendirilmiştir. Çalışma nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde bütüncül tek durum deseni kullanılarak
yürütülmüştür. Araştırılan durum, İstanbul'da bir ortaokul müdürünün liderlik davranışlarıdır. Araştırmanın
çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında araştırılan müdürle birlikte çalışan 16 öğretmen
oluşturmaktadır. Çalışma grubunun seçilmesinde “kolay ulaşılabilir durum örneklemesi” yöntemi
kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır ve yüzyüze
görüşme yöntem ile katılımcıların görüşleri kendilerinden izin alınarak kayıt edilmiştir. Veriler “içerik
analizi”yle çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda öğretmenlerin okul müdürlerinin liderlik davranışları
gösteremediğini düşündükleri ortaya çıkmıştır. Öğretmenler okul müdürünün belirlenmemiş okul vizyon ve
misyon, okul kadrosunun kendisini geliştirmesinin engellenmesi, olumlu okul kültür ve ikliminin
oluşturulmaması, okulun çevre ile ilişkilerinin düzenlenmemesi, öğrencilerle ilgili standartların
oluşturulmaması ve eğitim öğretimin amaçlarının belirlenmemesi vardır. Öğretmenler okul müdürünün
liderlik etmesi önündeki temel engelin kişiliği olduğunu düşünmektedirler. Bunun yanısıra, müdürün
yönetim anlayışı, sistemin denetim yapısı, üst yönetimin davranışları, müdürün cinsiyeti ve MEB teşkilat
yapısı müdürün liderlik davranışları göstermesi önündeki diğer engeller olarak belirlenmiştir. Öğretmen
görüşlerinin değerlendirilmesi sonucunda okul müdürünün liderlik davranışları göstermesi için dile getirilen
öneriler arasında okul yöneticilerinin seçiminde kişilik testlerinin uygulanması, müdürler için yönetim ve
liderlik eğitimlerinin düzenlenmesi, denetim yapısına sorunlara çözüm üretecek işlevsellik kazandırılması ve
merkezi yönetim anlayışından yerel yönetim anlayışına geçiş vardır.
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Biyoloji dersi soyut kavramlar içermesinden dolayı öğrencilerin zorlandığı dersler arasındadır. Öğrenciler
ders içeriğinde yer alan soyut olan kavramları somutlaştırmada zorlanmakta ve bazen bilimsel gerçeklerden
farklı olarak zihinlerinde yanlış algılar oluşturarak kavram yanılgısına sahip olmaktadırlar. Bu araştırmada
biyoloji dersi içeriğinde yer alan ve soyut olan genetik materyal konusu ile ilgili olarak Fen Bilgisi Öğretmen
adaylarının kavram yanılgılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Fen Bilgisi eğitiminde son sınıfta
okuyan 58 öğretmen adayı ile gönüllülük esasına göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı
olarak genetik materyal ile ilgili 8 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi için
SPSS 21.0 programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde çeşitli betimsel istatistikler uygulanmıştır. Araştırma
sonucunda öğretmen adaylarının genetik materyal ile ilgili bazı bilgilerinin yetersiz olduğu ve bazı kavram
yanılgılarına sahip oldukları tespit edilmiştir.
Keywords: Genetik materyal, Kavram yanılgısı, Fen bilgisi öğretmen adayı
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Günümüzde artan çevre sorunları tüm canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ortam olması açısından büyük
önem taşımaktadır. Çevre sorunlarının çözümü için toplumun tüm kesimlerinde bilinçli ve duyarlı bireylerin
yetiştirilmesi, olumlu davranış değişikliklerinin ve tutumların kazandırılması gerekmektedir. İstenilen bu
özelliklere sahip bireylerin süreçte aktif olarak katılımın sağlanması ve sorunların çözümünde görev alması
çevre eğitimi ile mümkün olmaktadır. Eğitim sisteminin en önemli unsurlarından biri olan öğretmenlerin
çevre eğitimi konusunda yeterli olmaları gelecek nesillerin de istenilen özelliklere sahip olarak yetişmeleri
açısından önemlidir. Bu kapsamda bu araştırmanın amacı lisans eğitimleri süresince çevre eğitimi dersleri
alan biyoloji öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Öğretmen adaylarının
meslek öncesindeki tutumlarının incelenmesi, olumsuz tutum veya yetersiz oldukları durumlarda gerekli
dersler ile müdahale edilebilmesi açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada nicel
araştırma modellerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim
öğretim yılında İç Anadolu bölgesinde yer alan iki devlet üniversitesinin biyoloji öğretmenliği bölümünde
okuyan 130 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada Taflı ve Ateş’in (2016) geliştirdikleri Biyoloji
Öğretmen Adaylarına Yönelik Çevreye Karşı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçeğin tercih edilme nedeni
olarak yüksek güvenirlik değerine sahip olması ve ölçeğin beş farklı boyutta yer alan maddelerden
oluşmasıdır. Gönüllülük esasına göre toplanan veriler SPSS.21 paket programında analiz edilmiştir. Verilerin
analizinde çeşitli betimsel istatistikler ve ANOVA testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda biyoloji
öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumlarının genel olarak yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Ancak geri dönüşüm ile ilgili konularda daha düşük tutuma sahip oldukları görülmüştür. Sınıf düzeyindeki
tutumları incelendiğinde ise aralarında istatistiki anlamda farklılık görülmemiştir.
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With the increase in global mobility and the advances in technology toward the end of the 20th century,
multicultural education has evolved from referring to include minority groups to including multicultural and
international groups of students from all over the world. Today, studying abroad is a very common
phenomenon across the world and the term ‘cross cultural’ education seems to replace multicultural
education in some contexts. The past few decades have witnessed an unprecedented number of exchange
programs offered by various institutions and governments to enable students to receive education in
foreign countries. The increase in the enrolment rates of international and exchange students has led to
have more comprehensive educational plans and reforms at curricular and practical levels to meet the
needs of international students. However, institutional reports and research findings show that in spite of
the increasing opportunities and demands, the effectiveness of multicultural and cross cultural education
can be questioned. Although there have been attempts to improve information and funding services and
to modify educational approaches and practices to accommodate the needs of international students in the
global scale, students still experience a large number of difficulties in their cross cultural education
experiences. Among these predicaments, identity issues have been frequently reported (e.g., Andrade,
2006; Ho, 2009; Kuhn, 2012; Kim, 2014). In this respect, the present study focuses specifically on identity
problems, encountered by exchange students. The discussions presented and their implications are meant
to contribute to improving the educational contexts for exchange students.
Keywords: cross cultural education, higher education, exchange programs, identity issues
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ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK TEŞVİK PUANLARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER
AÇISINDAN İNCELENMESİ
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Amaç: Bu araştırmada, öğretim elemanlarının akademik teşvik puanları ile çocuk sayısı, yaş, deneyim
süreleri arasındaki ilişkileri incelenmenin yanı sıra, öğretim elemanlarının akademik teşvik puanlarının
cinsiyet, medeni durum ve unvan değişkenlerine göre manidar bir farklılık gösterip göstermediğinin
incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu
2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Erzincan Üniversitesi’nde görev yapmakta olan 23’ü kadın
(%27.40) ve 61’i (%72.60) ise erkek olmak üzere toplam 84 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Bu öğretim
elemanlarının 63’ü evli, 21’i bekar olmak üzere ikisinin 4 çocuğu, dördünün 3, 34’ünün 2, 17’sinin 1 çocuğu
varken, 27’sinin çocuğu yoktur. Öğretim elemanlarının 18’i Arş.Gör., 6’sı Öğr.Gör., 44’ü Yrd.Doç. Dr., 13’ü
Doç.Dr ve 3’ü Profesör Doktor’dur. Deneyim süreleri 1 ile 34 yıl arasında değişmekte olup ortalama deneyim
süresi 10.32 yıldır. 2016 yılı için hesaplanan faaliyet oranları aynı olmasına rağmen, farklı unvanlardaki
öğretim elemanlarının akademik teşvik puanı hesaplanırken ortaya çıkan bu katsayı farklılığın üstesinden
gelebilmek için lineer dönüşüm yapılarak akademik teşvik puanları eşitlenmiştir. Bulgular ve Sonuç: Öğretim
elemanlarının akademik teşvik puanları ile çocuk sayısı (r=.36, p<.05); yaş (r=.30, p<.05); akademisyenlikte
geçirilen süre (r=.46, p<.05) arasında orta düzeyde manidar bir ilişki bulunmaktadır. Öğretim elemanlarının
akademik teşvik puanları arasında cinsiyete göre manidar farklılık göstermezken (p>.05), medeni duruma
göre evli olanlar lehine manidar farklılık bulunmuştur (p<.05). Ayrıca öğretim elemanlarının unvanlarına
göre akademik teşvik puanları arasında manidar farklılık bulunmakla (χ2= 41.471; p<.05) birlikte sıra
ortalamaları en büyükten en küçüğe doğru Prof. Dr. 79.00; Doç. Dr. 65.88; Yrd. Doç. Dr. 45.78; Arş. Gör.
20.50 ve Öğr. Gör. 15.50 şeklinde sıralanmaktadır. Araştırma görevlilerinin akademik teşvik puanlarına göre,
yardımcı doçentlerin (U=135, p<.05), doçentlerin (U=10, p<.05) ve profesörlerin (U=.00, p<.05) akademik
teşvik puanları manidar bir şekilde daha yüksektir. Bunun yanı sıra doçentler ile profesörlerin (U=11, p>.05)
ve öğretim görevlileri ile araştırma görevlilerinin (U=53.00, p>.05) akademik teşvik puanları arasında
manidar bir farklılık bulunmamıştır.
Keywords: Akademik Teşvik Puanı, Öğretim Elemanları, Demografik Değişkenler
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SURİYELİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN EĞİTİM POLİTİKALARININ YETERLİLİĞİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
2

1 Doç. Dr. NİHAT ŞİMŞEK - Gaziantep Üniversitesi - Sosyal Bilgiler Eğitimi
Y. Lisans Öğr. YEŞİM KAHLEOĞULLARI - Gaziantep Üniversitesi - Sosyal Bilgiler Eğitimi

Bugün ülkemizde yaklaşık olarak 3 buçuk milyon civarında Suriyeli mülteci yer almaktadır. Bunlardan
yaklaşık olarak 800 bininin eğitim çağında olduğu bilinmektedir. İlk yıllarda (2012) ülkelerine geri
dönecekleri düşünülerek sadece kamplarda kısa vadeli programlarla eğitimleri yapılmaya çalışılmıştır. Ancak
2013 yılından sonra çatışmalar daha şiddetlenip daha fazla göçmen almaya başlanınca 2014 yılında Suriyeli
vatandaşlara kapsamlı yasal düzenlemeler yapılmış ve eğitim hakları olmuştur. Bu çerçevede çeşitli eğitim
politikaları hazırlanmıştır. Geçici eğitim merkezleri açılmış, kamp dışında yer alan öğrenciler devlet
okullarına gönderilmiş, Suriyelilerin açtığı özel okullarda eğitime izin verilmiştir. Son olarak 2016 yılında
Suriyelilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projesi yapılarak yaklaşık olarak 4 bin Türkçe öğreticisi
kamplar ve Geçici eğitim merkezlerine yönlendirilmiştir. Bu araştırmada, Suriyeli öğrencilere yönelik olarak
yapılan eğitim politikaları ele alınmış ve bu politikaların yapılma sebebi olan çocukların yaşadığı güçlükler
tespit edilerek bunlara çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Araştırma Gaziantep ili Nizip ilçesinde
bulunan Geçici Eğitim Merkezleri, Çadır Kent GEM ve Konteyner Kent GEM’ de çalışan öğretmenlere
uygulanmıştır. Bu çalışmada, ilgili literatür taranarak ayrıca bu alanda çalışan öğretmenlerin karşılaştıkları
sorunlardan yola çıkılarak yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan bir görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme
formunda yer alan sorulara verilen cevaplar içerik analizi yöntemiyle analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu
yönüyle araştırma tarama modelinde Nitel bir araştırmadır.
Keywords: Eğitim Politikası, Geçici Eğitim Merkezi, Entegrasyon
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OKUL ÖNCESİNDE DEĞER BİLİNÇLENDİRME YAKLAŞIMI İLE DEĞER KELEBEĞİ UYGULAMASI
ÖRNEĞİ
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Değer bilinçlendirme yaklaşımı dört katlı düşünme modelinin özenli düşünme biçimi ile ilişkilendirilen ve
değer sorgulama, değer konumlandırma, değer özneleştirme ve değer analizi olarak dört boyuttan oluşan
bir değer eğitimi yaklaşımıdır. Bu boyutlardan biri olan değer analizi kapsamında değer örümceği tekniği
geliştirilmiştir. Değer örümceği sekiz ayaktan oluşmaktadır ve lise ile lise üstü öğrencilere uygulanmaktadır.
Bu çalışmada ise değer örümceği tekniğinin anaokulu öğrencilerine yönelik bir uyarlaması olan değer
kelebeği kullanılmıştır. Değer kelebeği okul öncesi dönemin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak
oluşturulmuştur. İki boyuttan oluşan değer kelebeğinde kelebeğin bir kanadı ile değerin davranışı, diğer
kanadı ile de değerin kazanımı ele alınmıştır. Bu çalışmada değer kelebeği uygulamasında paylaşma, kibar
olma, eşyaları koruma ve işbirliği değerleri ele alınmıştır. Bu kapsamda çalışmanın amacı belirlenen
değerlerin değer kelebeği yardımıyla okul öncesi dönemdeki çocuklar tarafından daha iyi anlaşılmasını
sağlamak ve bu yaş grubu için yöntemin etkililiğini değerlendirmektir. Çalışma özel bir okul öncesi eğitim
kurumuna devam eden on çocuk ile yürütülmüştür. Her etkinlikte bir değer ele alınarak toplamda dört
haftalık bir uygulama yapılmıştır. Çalışma uygulayıcılar ve sınıf öğretmeni tarafından yapılan gözlemlerle
değerlendirilmiştir. Etkinliklere tüm çocukların tam katılım sağladığı görülmüştür. Uygulamanın başlarında
çocukların değerlerle ilgili bazı yanlış algıları olduğu ve sonrasında değerleri sorgulamaya dair fikir
yürüttükleri, konuya dair genelde uygun örnekler verdikleri ve etkinliklerden keyif aldıkları gözlemlenmiştir.
Uygulamalardan sonraki günlerde de çocukların değerlere dair hatırlamaları ve geri bildirimleri sınıf
öğretmenleri tarafından gözlemlenmiş ve çalışmanın olumlu yönde etkileri olduğu görülmüştür. Dolayısıyla
değer kelebeğinin okul öncesi dönem çocuklarında kavram analizinde etkili bir teknik olduğu
düşünülmektedir.
Keywords: Değer bilinçlendirme, değer eğitimi, değer örümceği
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LİSE ÖĞRENCİLERİNDE OKUL TÜKENMİŞLİĞİNİN YORDAYICISI OLARAK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN
VE MİZAH TARZLARININ İNCELENMESİ
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Bu çalışmada beş faktör kişilik özelliklerinin ve mizah tarzlarının lise öğrencilerinin okul tükenmişliklerini
yordamasındaki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Adana İli Merkez İlçelerinde öğrenim
görmekte olan rastgele örnekleme yöntemiyle ulaşılan toplam 360 lise öğrencisi oluşturmaktadır.
Araştırmada öğrencilerin okul tükenmişliklerini ölçmek için Salmela-Aro, Kiuru, Leskinen ve Nurmi
tarafından geliştirilen Türk Kültürüne uyarlaması Seçer, Halmatov, Veyis ve Ateş(2013) tarafından
yapılan“Okul Tükenmişlik Ölçeği”,mizah tarzlarını ölçmek için Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray ve Weir
tarafından geliştirilen ve uyarlaması Yerlikaya(2003) tarafından yapılan “Mizah Tarzları Ölçeği” ve beş faktör
kişilik özelliklerini ölçmek için Benet-Martinez ve John tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Sümer
ve Sümer (2005) tarafından yapılan Beş Faktör Kişilik Envanteri(BFI) kullanılmıştır. Betimsel ve ilişkisel bir
modelin kullanıldığı çalışmada. kişilik özellikleri ve mizah tarzlarının öğrencilerin okul tükenmişliklerini
yordamadaki katkılarını incelemek üzere verilere çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Elde edilen
sonuçlara göre dürüstlük ve nevrotizm kişilik özelliklerinin okul tükenmişliğinin duygusal tükenme,
duyarsızlaşma ve düşük başarı düzeyini yordayıcı etkisinin olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra
duyarsızlaşma alt boyutunda saldırgan mizah ve düşük kişisel başarı alt boyutunda ise kendini yıkıcı mizah
önemli yordayıcı etkiye sahip çıkmıştır.
Keywords: Okul tükenmişliği, kişilik özellikleri, mizah tarzları, lise öğrencileri
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PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ*
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1

2

Bu araştırmanın amacı Pedagojik formasyon öğrencilerinin epistemolojik inançları bazı değişkenler(yaş,
cinsiyet, mezuniyet durumu ve alanı, yerleşim yeri) açısından incelenmesidir.Araştırma; 2016-2017 eğitimöğretim yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi formasyon programlarına katılan öğrenciler
oluşturmaktadır. Çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Gazi Üniversitesi Formasyon Eğitimi
alan 250 kadın, 140 erkek olmak üzere toplam 390 öğretmen adayı oluşturmaktadır.Araştırma nicel
araştırma deseni modeli tarama modelidir.Araştırmada veri toplama aracı olarak Schommer (1990)
tarafından geliştirilen Deryakulu ve Büyüköztürk (2002) tarafından Türk Kültürüne uyarlaması yapılan
“Epistemolojik İnanç Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır.Araştırmada istatistiksel işlemler olarak;
frekans, yüzde, aritmetik ortalama, ortalamalar arasındaki farkın test edilmesinde çoklu karşılaştırmalarda
kullanılan “t” testi ve ikiden fazla gruplar arasındaki farkın test edilmesinde kullanılan tek yönlü ve çift yönlü
varyans analizi ANOVA dan yararlanılmıştır. Anlamlılık düzeyi ise 0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın
sonuç ve bulgular analizi devam etmektedir.
Keywords: Eğitim-öğretim, epistemolojik inanç, pedagojik formasyon
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Tarihin, geçmiş ile bağlantı kurmak için büyük önem arz ettiği bilinmektedir. Öğrenciler ve tarih disiplini
arasında kurulan hassas bağlantılar öğrencilerin başarısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu
düşünülmektedir. Böyle bir bağlantı, etkili öğretim yöntemleri ile oluşturulmuştur. E-öğrenme
uygulamalarını veya "harmanlanmış öğretim-öğrenme" yaklaşımını uygulamak yalnızca öğrenmeyi
kolaylaştırmakla kalmadığı, aynı zamanda öğrenicinin uzun süreli hafızasında kaldığı bilinen bir gerçektir.
Öğretmenler için bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin yarattığı fırsatlar nedeniyle öğrenciler, diğer
kültürlere ulaşma, bunları tespit etme ve web üzerinden onlara hoşgörü geliştirme fırsatı bulacakları
düşünülmektedir. Tarih öğretiminde kullanılacak uygun sınıf yöntemleri ve teknikleri kullanarak kültürler
arasındaki paylaşımı arttırmak oldukça önemli görülmektedir. Bu nedenle dünyanın beş gelişmiş ülkesinde
tarih öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler karşılaştırılmıştır.
Keywords: Tarih dersi, İnternet Tabanlı Öğretim, Harmanlanmış Öğretim,Öğretim Programı
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2

Bu araştırmanın amacı Pedagojik formasyon öğrencilerinin epistemolojik inançları bazı değişkenler(yaş,
cinsiyet, mezuniyet durumu ve alanı, yerleşim yeri) açısından incelenmesidir.Araştırma; 2016-2017 eğitimöğretim yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi formasyon programlarına katılan öğrenciler
oluşturmaktadır. Çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Gazi Üniversitesi Formasyon Eğitimi
alan 250 kadın, 140 erkek olmak üzere toplam 390 öğretmen adayı oluşturmaktadır.Araştırma nicel
araştırma deseni modeli tarama modelidir.Araştırmada veri toplama aracı olarak Schommer (1990)
tarafından geliştirilen Deryakulu ve Büyüköztürk (2002) tarafından Türk Kültürüne uyarlaması yapılan
“Epistemolojik İnanç Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır.Araştırmada istatistiksel işlemler olarak;
frekans, yüzde, aritmetik ortalama, ortalamalar arasındaki farkın test edilmesinde çoklu karşılaştırmalarda
kullanılan “t” testi ve ikiden fazla gruplar arasındaki farkın test edilmesinde kullanılan tek yönlü ve çift yönlü
varyans analizi ANOVA dan yararlanılmıştır. Anlamlılık düzeyi ise 0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın
sonuç ve bulgular analizi devam etmektedir.
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Tarihin, geçmiş ile bağlantı kurmak için büyük önem arz ettiği bilinmektedir. Öğrenciler ve tarih disiplini
arasında kurulan hassas bağlantılar öğrencilerin başarısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu
düşünülmektedir. Böyle bir bağlantı, etkili öğretim yöntemleri ile oluşturulmuştur. E-öğrenme
uygulamalarını veya "harmanlanmış öğretim-öğrenme" yaklaşımını uygulamak yalnızca öğrenmeyi
kolaylaştırmakla kalmadığı, aynı zamanda öğrenicinin uzun süreli hafızasında kaldığı bilinen bir gerçektir.
Öğretmenler için bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin yarattığı fırsatlar nedeniyle öğrenciler, diğer
kültürlere ulaşma, bunları tespit etme ve web üzerinden onlara hoşgörü geliştirme fırsatı bulacakları
düşünülmektedir. Tarih öğretiminde kullanılacak uygun sınıf yöntemleri ve teknikleri kullanarak kültürler
arasındaki paylaşımı arttırmak oldukça önemli görülmektedir. Bu nedenle dünyanın beş gelişmiş ülkesinde
tarih öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler karşılaştırılmıştır.
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DESTEK EĞİTİM ODALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
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Bu çalışma ile, destek eğitim odalarının öğrenciye ne gibi katkısı olduğunu ortaya çıkarmak, eğitim sürecinde
sınıf öğretmenlerinin bu konuda yeterli bilgi sahibi olup olmadığını öğrenmek, destek eğitim alan öğrencinin
bu odaya karşı tutumunu ortaya çıkarmak ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik verilen bu
eğitimin kalitesini artırmak için neler yapılabileceğini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda
çalışmada, Ağrı ilinin Patnos ilçesindeki ilkokullarda destek eğitim odalarında görevli sınıf öğretmenlerinin
destek eğitim odaları hakkındaki görüşleri alınmıştır. Sınıf öğretmenlerinin destek eğitim odaları hakkındaki
görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırma nitel verilere dayalı genel tarama modelinde ve ilişkisel
tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmanın evreni, 2016-2017 öğretim yılında, Ağrı ili, Patnos ilçesinde
Özel Eğitim Sınıfı uygulamaları olan devlet ilkokullarında görevli destek eğitim uygulamalarına katılan sınıf
öğretmenlerinden oluşmaktadır. Elde edilen verilerin istatistiki analizi sonucunda, araştırmaya katılan
öğretmenlerin, %20’sinin destek eğitim odası hakkında yeterli bilgi, birikim ve tecrübeye sahip olmadıkları,
bunun yanı sıra destek eğitim odası hakkında bilgi sahibi ve tecrübe edinmeye yönelik kendini geliştirmeye
çalışan öğretmenlerin oranı ise %40 olduğu ve kendilerini yeterli bilgi, birikim ve donanıma sahip görme
oranının ise %40, olduğu ve ayrıca öğretmenlerin destek eğitim odalarında eğitim alan öğrencilerin durumu
ile ilgili görüşleri; %60’ının olumlu tepkiler gösterip ilerleme kaydettiği yönünde olduğu, %30’nun ise destek
eğitim odalarında eğitim gören öğrencilerin bu odaya karşı olan tutumlarını tam anlamı ile olumlu bir şekilde
sergileyip kişisel gelişimlerini hızlı bir yükseliş gösterdikleri ve %10’nun ise net bir fikir belirtmediği sonucuna
ulaşılmıştır.
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The purpose of this study to evaluate the content of English books of secondary school first class (5th class)
which is being used in the state schools (skills, activities, visuals etc…) in the lights of teacher views. Because
as you know no matter how strong a book is, the skill of the teacher who teaches it is very important. That
is why, teachers’ opinions are very important. In this study, it is tried to be determined that the opinions of
teachers on the content of English books accordingly learning outcomes and goals. For determining the
opinions of teachers, a semi-structured interview form was prepared by the researcher in the lights of
academic research methods and a pilot interview was done with a teacher and after this interview, the
researcher overviewed the form again if it is serving the targets and the final form was given to the interview
form. The results were analyzed by content analysis method and the results of the analysis are presented
in the form of findings with frequency and percentages, in tables and graphics. The results have been
discussed in the light of the literature, and strong and weak sides have been tried to be revealed. In addition,
various suggestions were tried to be made by using all the data and discussions.
Keywords: Ders Kitapları, Ortaokul İngilizce Eğitim Programları, Öğretmen Görüşleri,İçerik Analizi
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THE BIGGEST DILEMMA FOR FOREIGN LANGUAGE TEACHERS: ACQUISITION OR LEARNING?
1

Y. Lisans Öğr. SOYKAN UYSAL - Selçuk Üniversitesi - Eğitim Programları ve Öğretim

It has been debated that whether language should be taught or acquired in language education for a long
time. The grammar translation method that emerged with Latin and Greek teaching had been the main
method used in language teaching until the early 90's. According to this method, students learn the
grammar rules of the language and try to speak the language. But at the beginning of the 90's, the idea that
language should be acquired, rather than teaching it, has become dominant. Ideas that anyone who speaks
spoken language can speak without knowing any rules of that language and techniques in which the
language can be easily acquired by this method emerged. However, these ideas have entered the teacher
training programs in Turkey as literatures at the end of the 90s. According to these methods, curriculums
have been fully regulated since 2005. For this reason, teachers who graduated from teacher training
programs before this time have adopted the old method academically. Teachers who adopted the old
method academically have been expected to teach a new curriculum and a different method since 2005.
This study is a case study which aims to reveal the compatibility of new curriculums aimed at language
acquisition with the methods and techniques of teaching methods with the teachers who graduated from
the language teaching departments of teacher education programs in Turkey before 1999. In this study,
data were collected by interviewing 20 teachers through semi-structured interview forms. The semistructured interview form was developed by the researcher and was applied by consulting expert opinions
after applying 2 teachers as a pilot. The obtained were analyzed by content analysis method, the findings
were presented by table, percentage and frequencies; the results were discussed in the light of the
literature and tried to reach a conviction.
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE ÖZ YÖNELİM EĞİTİMİ: BİR DEĞER BİLİNÇLENDİRME UYGULAMASI
Prof. Dr. HASAN BACANLI - Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2 Doktora Öğr. HATUN SEVGİ YALIN - Marmara Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
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1

Bacanlı ve Dombaycı tarafından geliştirilen Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı, bir değer eğitimi yaklaşımı olup,
değer eğitiminde değer sorgulama, değer konumlandırma, değer özneleştirme ve değer analizi olmak üzere
dört boyut olduğunu öne sürmektedir. Bu boyutlardan değer analizi, değerlerin sokratik sorgulama
yöntemiyle ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesini ifade eder. Değer analizi için geliştirilen değer örümceği
tekniğinde, ele alınan değerin ne olduğu ile ilgili net bir anlayışa sahip olmak hedeflenir. Değer örümceğinin
ortaokul öğrencilerine yönelik olan değer böceği formunda değerin kişisi/nesnesi, ortamı, davranışları ve
kazanımları olmak üzere dört ayak bulunmaktadır. Bu çalışma değer örümceği tekniğinin ortaokul altıncı
sınıf öğrencilerine uygulanması ve değerlendirilmesi amacını taşımaktadır. Schwartz değerler listesinin özyönelim boyutu baz alarak belirlenen beş değer (kendinin farkında olmak, kendini kabul etmek, amaçlarını
kendi seçebilme, cesur olmak ve azimli olmak) değer örümceği tekniğinin değer böceği formuyla ele
alınmıştır. Araştırmanın örneklem grubu elverişli örneklem yöntemiyle belirlenmiş olup, Bağcılar İlçesinde
eğitim gören altıncı sınıf devlet okulu öğrencileridir. Okul yönetiminden gerekli izinler alınmış olup, çalışma
beş gün, günde bir ders saati olacak şekilde 2016-2017 eğitim yılı bahar döneminde yürütülmüştür. Her bir
değer böceği etkinliği ardından öğrencilere Etkinlik Değerlendirme Ölçeği verilmiştir. Ölçeğin bilişsel ve
duyuşsal olmak üzere iki alt boyutu olup, ele alınan değerlerin hem bilişsel olarak anlaşılabilirliği hem de
öğrencilerin etkinliği nasıl bulduklarıyla ilgili maddeler içermektedir. Çünkü değer eğitimi temelde duyuşsal
bir eğitimdir ve öğrencilerin keyif almaları, mutlu olmaları ve etkinlik sürecinde istekli olmaları son derece
gerekli ve önemlidir. Veriler incelendiğinde gerek alt boyutlarda gerek total puanlarda sağa çarpık bir
görünümün olduğu, öğrencilerin bu teknikle değerleri daha iyi kavradıkları, etkinlikten keyif aldıkları, bu
etkinliğin değerleri anlamada faydalı olduğunu düşündükleri ve buna benzer çalışmalara katılmak istedikleri
bulgularına ulaşılmıştır. Aynı zamanda bu bulgular, değer örümceği tekniğinin değer eğitiminde
kullanılabilecek verimli bir araç olduğu şeklinde yorumlanabilir.
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BİR - İKİ VE ÜÇ PARAMETRELİ LOJİSTİK MADDE TEPKİ KURAMI MODELLERİNDE ÖRNEKLEM
BÜYÜKLÜĞÜNÜN MODEL VERİ UYUMUNA ETKİSİ
1
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Bu çalışmada son yıllarda test geliştirme sürecinde kullanımı yaygınlaşan Madde Tepki Kuramı tek boyutlu
modellerinden bir, iki ve üç parametreli lojistik modellerde örneklem büyüklüğünün model veri uyumu
üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda örneklem büyüklüğü 500, 1000
ve 1500 olacak şekilde bir, iki ve üç parametreli modele uygun veriler üretilmiştir. Üretilen veri setlerinin
tümünde madde sayısı 10 olarak belirlenmiş ve bir parametreli model için güçlük parametresi, iki
parametreli model için güçlük ve ayırt edicilik parametresi ve üç parametreli model için güçlük, ayırt edicilik
ve şans parametresi tanımlanmıştır. Güçlük parametresi -2 ile +2 aralığında, ayırt edicilik parametresi 0,50
ile 2 aralığında ve şans parametresi 0 ile 0,35 aralığında tanımlanmıştır. Çalışmada belirlenen koşulların
sağlandığı verilen üretilmesi için R istatistik programında yazılan kodlardan, üretilen verilerin madde tepki
kuramına göre analiz edilip model veri uyumunun kestirilmesinde R programında yer alan “ltm” paketinden
faydalanılmıştır. Model veri uyumunun kestirilmesinde Akaiki Information Criteria (AIC), Bayesian
Information Criteria ve Ki-Kare yöntemini temel alan G2 olabilirlik oranından faydalanılmıştır. AIC ve BIC
değerlerinin değerlendirilmesinde kurulan modeller arasında daha küçük AIC veya BIC değerine sahip olan
modelin daha uyumlu olduğu yorumuna gidilmiştir. G2 olabilirlik oranında ise üretilen tüm veri setlerinden
kestirilen -2loglike değerleri arasındaki fark hesaplanarak ilgili serbestlik derecesinde ki-kare tablo değeri ile
karşılaştırılarak farkın anlamlılığı test edilip uyumlu olan modele karar verilmiştir. Bu doğrultuda her bir
model için hangi örneklem büyüklüğünde modelin veriye daha uyumlu olduğu belirlenmiştir.
Keywords: Model Veri Uyumu, Madde Tepki Kuramı,AIC, BIC,Ki-Kare
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ÇOKTAN SEÇMELİ MADDE YAPILARININ YANITLANMASINDA SERGİLENEN DAVRANIŞLARIN
İNCELENMESİ
1
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Bu çalışmada 6. sınıf öğrencilerinin çoktan seçmeli madde yapılarını yanıtlarken sergiledikleri davranışların
odak grup görüşmesi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda iki farklı grupla odak grup
görüşmesi yapılmıştır. Çoktan seçmeli maddelerden oluşan testlerde seçenek sayısının bir eksiği kadar
yanlışın bir doğru yanıtı eksiltmesi yönündeki uygulamalar Düzeltme Formülü olarak adlandırılmaktadır ve
düzeltme formülü uygulanıp uygulanmayacağı bilgisi testi alan bireylerin davranışlarını etkileyeceği
düşünülmektedir. Bu nedenle iki farklı grup ile odak grup görüşmesi yapılarak gruplardan birine düzeltme
formülü uygulanacağı diğerine uygulanmayacağı koşulda hangi davranışları sergileyecekleri sorusu
yöneltilmiştir. Buna bağlı olarak 8 öğrenci ile düzeltme formülü uygulanacağı bilgisi verildiğinde çoktan
seçmeli maddeleri yanıtlarken hangi davranışları sergileyeceklerini belirlemek, 9 öğrenci ile de düzeltme
formülü uygulanmayacağı bilgisi verildiğinde çoktan seçmeli maddeyi yanıtlarken sergileyecekleri
davranışları belirlemek için görüşme yapılmıştır. Görüşmeye katılan öğrencilerin gerçekte sergileyecekleri
davranışları belirleyebilmek için matematik dersi kazanımlarını örnekleyen ve düşük - orta ve yüksek güçlük
indeksinde olan 9 madde görüşmelerde öğrencilere sunulmuştur. Odak grup görüşmelerinden elde edilen
verilere içerik analizi yapılarak tema ve kategoriler elde edilmiştir. Her iki grupta da en sık sergilenen
yanıtlama davranışının “Soruyu bilgilerimi kullanarak çözdüm ve seçeneklerde bulup işaretledim” davranışı
olduğu ve mevcut bilgi ve becerileri soruyu çözmek için yeterli olmadığında düzeltme formülü
uygulanmadığı koşulda “rastgele işaretlemek” davranışı olduğu görülmüştür. Düzeltme formülü
uygulanması durumunda bu davranışın daha az tercih edildiği dolayısıyla düzeltme formülü uygulanması ya
da uygulanmaması durumunun öğrencilerin yanıtlama davranışında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bununla birlikte her iki grupta da kolay-orta ve zor maddelerde gösterilen yanıtlama davranışlarının
farklılaştığı görülmüştür buna bağlı olarak da madde güçlüğünün de yanıtlama davranışlarında belirleyici
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ VE YANSITICI DÜŞÜNME
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
1

Prof. Dr. ASUMAN SEDA SARACALOĞLU - Adnan Menderes Üniversitesi - Eğitim Programları ve Öğretim
2 Öğr. Gör. SİNAN BAYIK - Adnan Menderes Üniversitesi - Eğitim Programları ve Öğretim
3 Öğretmen ÜMİT GOZEL - Adnan Menderes Üniversitesi - Eğitim Programları ve Öğretim

Bu çalışmanın amacı, önlisans düzeyinde öğrenim gören meslek yüksekokulu öğrencilerinin iletişim
becerilerini ve yansıtıcı düşünme düzeylerini incelemektir. Çalışma Adnan Menderes Üniversitesine bağlı 15
meslek yüksekokulu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Üniversite bünyesindeki iki meslek yüksekokulu dışında
tamamına ulaşılmıştır. Çalışma örneklemini ilgili yüksekokullara kayıtlı 1228 (%57.8) kadın, 897 (%42.2)
erkek öğrenciden oluşan toplam 2125 katılımcı oluşturmaktadır. İletişim becerilerinin incelenmesi amacıyla
Korkut-Owen ve Bugay (2014)’a ait iletişim becerileri ölçeği uygulanmış, yansıtıcı düşünme düzeylerinin
incelenmesi amacıyla Başol ve Gencel (2013)’e ait iletişim becerileri ölçeği uygulanmıştır. Çalışma da
öğrencilerin okumakta olduğu programlar sosyal ve teknik/mesleki programlar olarak iki kategoride
incelenmiştir. Öğrenim sahası içerisinde atölye / laboratuvar v.b. dersleri barındıran programlar
teknik/mesleki kategoride, diğer programlar ise sosyal kategoride değerlendirilmiştir. Veriler t-testi, tek
yönlü varyans analizi, regresyon analizi yapılmış ve Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır.
Öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, okumakta olduğu sınıflar, anne ve baba eğitim durumları ve mezun oldukları
ortaöğretim okul türleri bağımsız değişkenler olarak ele alınmıştır. Öğrencilerin iletişim becerileri ve yansıtıcı
düşünme düzeylerinin alt boyut ve toplam puanları programlara ve yaşanılan yerleşim birimine göre
farklılaşmazken, cinsiyete, yaşa, mezun olunan lise türlerine göre bazı alt boyut ve toplam puanlarında
anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Anne ve baba eğitim durumuna göre de iletişim becerilerinde alt
boyutlarda farklılık bulunmuştur; buna karşın yansıtıcı düşünme puanlarının ebeveyn eğitiminden bağımsız
olduğu saptanmıştır. İletişim beceri ve yansıtıcı düşünme düzeyleri arasındaki korelasyona bakıldığında,
toplam ve alt boyut puanları arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler vardır. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin
yansıtıcı düşünme alt boyutlarının iletişim becerileri düzeyinin % 28’ini açıkladığı görülmektedir. Bu durum,
katılımcıların iletişim becerilerini başka değişkenleri de etkilediğini düşündürmektedir. Ayrıca Adnan
Menderes Üniversitesi meslek yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri ile yansıtıcı düşünme düzeyleri
yüksek düzeyde bulunmuştur.
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MESLEK YÜKSEKOKULU SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMININ
İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI
1
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Bu araştırmanın amacı Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik
Hizmetleri önlisans programının ihtiyaç analizi çalışmasının öğrenci görüşleri doğrultusunda
gerçekleştirilmesidir. Araştırmada araştırmanın doğasına uygun ihtiyaç analizinin gerçekleştirilmesi için
mezuniyet aşamasına gelmiş yedi (7) kişilik bir örneklem grubu ve mezun durumda bulunan yedi (7) kişilik
bir örneklem grubu katılımcı olarak belirlenmiştir. Örneklem grubu belirlenirken maksimum çeşitlilik
örneklemesi yöntemi referans alınmış, katılımcıların farklı şehir ve farklı ortaöğretim bölümlerinden gelmiş
olması göz önüne alınmıştır. Bu iki grupla ayrı ayrı olmak üzere iki farklı odak grup görüşmesi
gerçekleştirilmiştir. Görüşme öncesi ilgili üniversitenin programına ait resmi öğretim programı göz önüne
alınmıştır. Bu doğrultuda; programın öğrenciler tarafından tercih edilme nedenleri, derslerin öğretim
programı içerisindeki yarıyıl planlaması, öğretim elemanlarının yeterlilikleri, uygulamalı verilen eğitimler,
öğrenmeye katkı sağlayacak panel, seminer v.b. diğer etkinlikler ve staj eğitimi konularını kapsayan sekiz (8)
adet görüşme sorusu belirlenmiştir. Görüşmeler yarı yapılandırılmış görüşme şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Görüşmelerde katılımcı görüşleri ses kayıt yöntemleri ile kaydedilmiş, elde edilen kayıtlar içerik analizi
yöntemi ile çözümlenmiş ve elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Buna göre programda özellikle
derslerin yarıyıl planlaması, mesleki ve sosyal derslerin oranı genel olarak olumlu değerlendirilmiştir. Buna
karşın, ders içeriklerinin teknolojik gelişimler paralelinde güncellenmesi gerekliliği, programın ilave öğrenme
etkinliklerinin arttırılması gerekliliği, staj süresinin yeterli görülmemesi, fiziksel koşulların ve kullanılan araç
gereçlerin yeterli görülmemesi, farklı ortaöğretim türü mezunlarının hazırbulunuşluk düzeylerinin alan
mezunlarına göre daha düşük seviyede olması gibi konularda, katılımcı görüşlerine dayalı olarak bazı
ihtiyaçlar tespit edilmiştir. Araştırmanın program ile ilgili diğer paydaşların da dahil edilerek
gerçekleştirilmesinin programın genel değerlendirilmesi ve geliştirilmesine ışık tutacağı düşünülmektedir.
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAREKET ETKİNLİKLERİNİN KAZANIM VE GÖSTERGELER
AÇISINDAN İNCELENMESİ
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2

MEB Okul Öncesi Eğitim Programı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam etmekte olan çocuklara kaliteli
öğrenme deneyimleri sağlamayı amaçlamaktadır. Hareket etkinliği programda yer alan sekiz temel etkinlik
alanından biridir ve öğretmenler hareket etkinliği planlamak ve uygulamak ile yükümlüdür. Hareket etkinliği
çocukların temel hareket becerilerini geliştirerek çocuğun fiziksel, motor, bilişsel, sosyal-duygusal, dil
gelişimine ve öz bakım becerilerine katkıda bulunan etkinliklerdir. Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitim
kurumlarında kullanılan hareket etkinliklerinin, okul öncesi eğitim programında yer alan kazanım ve
göstergelere yer verme ve gerçekleştirme düzeylerini belirlemektir. Bu amaçla hareket etkinlikleri doküman
analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Doküman analizi araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular
hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin incelenmesini kapsamaktadır. Amaçlı örneklem belirleme yöntemi
ile okul öncesi eğitim kurum sayısı yüksek olan ve iletişim kurulabilecek il ve okullar seçilmiştir. Buna göre
Büyükşehir Belediyesine sahip Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya ve Kahramanmaraş illerinin merkez
ilçesine bağlı anaokulu ve anasınıflarında çalışan öğretmenlerden gönüllülük esasına göre kullandıkları
hareket etkinlik planlarını paylaşmaları istenmiştir. Toplamda 220 etkinliğe ulaşılmıştır. Aynı öğrenme
sürecine sahip etkinlikler örneklemden çıkarılmıştır. Daha sonra etkinlikler öğretmen planı ve hazır plan
olarak tasnif edilmiştir. Tasnif sonunda öğretmen tarafından hazırlanmış elli adet hareket etkinlik planı ve
seksen adet hazır hareket etkinlik planı ile örneklem oluşturulmuştur. Etkinlik planları MEB tarafından
sağlanan kazanım ve göstergelere uygunluğu ile bu kazanım ve göstergelerin öğrenme sürecinde ele
alınması açısından incelenmiştir. Sonuçlar okul öncesi eğitim kurumlarında kullanılan hareket etkinliklerinin
kazanım ve göstergelerinde sayısal olarak eksikler olduğunu göstermiştir. Sonuçlar programda yer alan
psikomotor alan kazanım ve göstergelerinin yarısından fazlasına (%70) etkinliklerde yer verilmediğini
göstermiştir. Bununla birlikte, hareket etkinlik formatının öğrenme süreci boyutunda ele alınan bazı
kazanım ve göstergelerin çocuklar tarafından işlevsel olarak gerçekleştirilmediği bulunmuştur. Sonuçlar
hareket etkinlik planlarının çocukların bütüncül gelişimini desteklemesi açısından yetersiz olduğunu
göstermektedir.
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BENLİK SAYGISINA FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI: ÖRTÜK BENLİK SAYGISI
1

Doç. Dr. SELAHATTİN AVŞAROĞLU - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2 Doç. Dr. METİN DENİZ - Bartın Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
3 Öğretmen KAĞAN YILDIZ - Milli Eğitim Bakanlığı - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

BENLİK SAYGISINA FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI: ÖRTÜK BENLİK SAYGISI Benlik kavramı ve benlik saygısı uzun
yıllardır çalışılan konular olmuşken son dönemde araştırmalar bilinçdışı benlik kavramına odaklanmıştır.
Örtük benlik saygısı kavramı Greenwald ve Banaji (1995) tarafından ortaya koyulmuş ve araştırmacılar örtük
benlik saygısını " benlik tutumunun içgözlemsel olarak tanımlanmamış (ya da yanlış olarak tanımlanmış)
benlikle ilişkili ve benlikle ilişkili olmayan nesnelere ait değerlendirmelere olan etkisidir" şeklinde
tanımlamışlardır. Bireylerin benlikle ilişkili nesne ya da kişileri daha çok sevme eğiliminde oldukları ortaya
konmuştur. Sahip olunan eşyaya atfedilen değer ya da aynı gurup içindeki bireylerin diğerlerine nazaran
daha çok sevilmesi ya da bireylerin kendi isimlerini oluşturan harfleri ve doğum tarihlerini oluşturan
rakamları diğer rakam ve harflerden daha çok sevdikleri araştırmalarla ortaya konmuştur. Ancak örtük
benlik değerlendirmelerinden bahsederken Freudyan düşüncedeki bilinçdışından değil daha çok bilişsel ve
uyumsal bir bilinçdışından söz edilmektedir. Bazı örtük benlik değerlendirmeleri öncesinde bilinç
durumunda olan fakat sonrasında otomatikleşen düşünceler olabilir, diğer örtük benlik değerlendirmeleri
bilinçdışı olabilir çünkü bireyin dil ediniminden önce oluşmuşlardır. başka bir ifade de , örtük benlik
değerlendirmeleri bireylerin bilinçli erişiminin olmadığı ya da çok küçük oranda olduğu savunma süreçlerinin
sonucu olabileceği ifade edilmektedir. Bu araştırmanın amacı örtük benlik saygısının kuramsal olarak
incelenmesidir.
Keywords: Benlik Saygısı, Örtük Benlik Saygısı,Benlik Kavramı
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ANAOKULUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN İLKOKULA HAZIRLIK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
1

Öğr. Gör. FATMA DEMİRLER - Nişantaşı Üniversitesi - Çocuk Gelişimi
Doç. Dr. GÖKHAN DUMAN - Gazi Üniversitesi - Okul Öncesi Eğitimi

2

Çocukların okula hazırlığı onların akademik ve sosyal başarılarını belirleyen önemli bir unsurdur. Okul öncesi
eğitimin amaçlarından biri çocukları temel eğitime hazırlamaktır. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam
eden çocuklar eğitsel etkinlikler içerisinde oyun oynarken, aynı zamanda okul için gerekli bazı temel
becerileri kazanırlar. Dolayısı ile çocuğun ilkokula hazır oluşu, okul öncesi eğitimin kalitesi ile doğru
orantılıdır. Çocuğun okula hazır bulunuşluğu onun motor gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi, sosyalduygusal gelişim, duyuşsal beceriler ve özbakım becerileri etrafında şekillenmiştir. Bu araştırma okul öncesi
eğitim kurumlarına devam eden beş yaş grubu çocukların okula hazırlık seviyelerini belirlemek amacı ile
yapılmıştır. Bunun için amaçlı örneklem belirleme yöntemi ile İstanbul İli merkez ilçesine bağlı on okula
devam eden yüz çocuk örnekleme alınmıştır. Çocukların en az bir dönem anaokuluna devam etmiş
olmalarına ve anaokulunda son dönemleri olmalarına dikkat edilmiştir (60-72 ay). Veriler çocuklar ile yapılan
etkinlikler sırasında ‘İlkokula Hazırlık Değerlendirme Formu’ kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonuçları
çocukların gelişim ve hazır olma alt boyutlarında yeterli olduklarını göstermiştir. Cinsiyet açısından
bakıldığında, çocukların gelişim alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark (p<0.05)
bulunmamıştır. Çocukların en yüksek puanları kaba motor beceriler ve bilişsel gelişim boyutlarında aldıkları
görülmüştür. Puanlar ince motor beceriler ve özbakım becerileri söz konusu olduğunda azalmaktadır.
Çocukların yaş grubu ve gelişim dönemleri düşünüldüğünde, ince motor becerilerin yavaş gelişen beceriler
olması ve bazı özbakım becerilerinin ince motor beceriler ile ilişkisi olmasından dolayı, sonuçlar tutarlı
bulunmuştur. Çocukların gelişim alanları alt boyutları ve alt boyut göstergeleri içerisinde yer alan güçlü ve
zayıf yönleri çalışmada ayrıntılı olarak sunulmuştur.
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ÖĞRETMENLERİN MADDE PARAMETRE TAHMİNLERİNE İLİŞKİN AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA: PISA
MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖRNEĞİ
1

Araş. Gör. ÖZKAN SAATÇİOĞLU - Ankara Üniversitesi - Ölçme ve Değerlendirme

Geniş ölçekli veya öğretmen yapımı testlerin kalitesi testi oluşturan maddelerin parametreleri ile yakından
ilişkilidir. Zira testte yer alan maddeler iyi hazırlanmamışsa test sonuçlarının geçerliği ve güvenirliği
tartışılmaktadır. Deneme uygulamasının yapılamadığı durumlardaki madde istatistikleri, öğrenci grubunun
özelliklerine dayalı olarak tahmin edilebilirse istenen niteliğe yakın ölçüde bir test geliştirme olanağı elde
edilebilmektedir. Bu durumun ise öğretmenlerin madde yazma ve test geliştirme alanlarındaki bilgi, tecrübe
ve farkındalık düzeyleri ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmada, PISA matematik
okuryazarlığı alt testlerindeki maddelerin psikometrik özelliklerinin sınıf içi öğretmen yapımı testleri
geliştiren öğretmenler tarafından uzman tahminlerine dayalı olarak belirlenmesi ve gerçek uygulama
sonucu ile arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinde yürütülen bu araştırmada
PISA uygulamalarının matematik okuryazarlığı alt testlerinde kullanılarak açıklanan maddeler, güçlük
parametreleri açısından çeşitlilik oluşturacak şekilde belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara
ilindeki bir özel ortaokul ve lisede görev yapmakta olan deneyimli 10 matematik öğretmeni oluşturmaktadır.
Uzmanların her bir madde için belirttikleri parametre tahmin değerleri metrik ölçek kullanılarak elde
edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda; PISA matematik okuryazarlığı alt testindeki
maddelerin OECD tarafından Bir Parametreli Lojistik Model kullanılarak kestirilen parametre değerleri ile
öğretmenlerin bu maddelere ilişkin belirtmiş oldukları parametre tahmin değerleri arasındaki ilişkilerin
genellikle orta düzeyde olduğu belirtilebilir. Bu bağlamda öğretmenlerin test geliştirme ve madde yazma
becerilerinin geliştirilmesi gerektiği ifade edilebilir.
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Corresponding Author: Araş. Gör. ÖZKAN SAATÇİOĞLU

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
127

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

SERBEST ETKİNLİKLER DERSİNİN UYGULANMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
KARŞILAŞTIRILMASI
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Yrd. Doç. Dr. HİLAL KAZU - Fırat Üniversitesi - Eğitim Programları ve Öğretimi Anbilim Dalı
2 Öğretmen ZEHRA ÖZSEL - Milli Eğitim Müdürlüğü -

Öğrencilerin gelişimlerinde önemli bir yeri olduğu düşünülen Serbest Etkinlikler dersinin amacına ulaşması,
dersin süreç boyutunda etkili biçimde uygulanmasına bağlıdır. Bu nedenle serbest etkinlikler dersinin
uygulamadaki durumunun ortaya konulması ve bu dersin uygulanma düzeylerinin çeşitli değişkenler
açısından karşılaştırılması amacıyla böyle bir araştırma yapılmıştır. Araştırma tarama modelinde betimsel
bir çalışmadır. Çalışma evreni, Elazığ ili ve Tunceli ili merkez okullarında görev yapan sınıf öğretmenleridir.
Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemine göre belirlenen araştırma örneklemi, 2012-2013 eğitimöğretim yılı Elazığ ve Tunceli ili merkezde görev yapan 460 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Elde edilen
verilerin yapı geçerliliğini sınamak amacıyla öncelikle Açımlayıcı Faktör Analizi gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin
uygulanması ile elde edilen verilerin güvenirliği, Cronbach Alpha güvenirlik formülü kullanılarak
hesaplanmıştır. Ölçekte; Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise .85 olarak tespit edilmiştir. Sınıf
öğretmenlerinin SED’i uygulama düzeylerinin; cinsiyete, mesleki kıdeme, okutulan sınıf mevcuduna,
okutulan sınıf düzeyine, mezun olunan okul ve bölüme, lisansüstü eğitim yapıp yapmama durumuna göre
farklılaşıp farklılaşmadığı incelenirken Tek Yönlü MANOVA kullanılmıştır. Öğretmenlerin Serbest Etkinlikler
dersine yönelik planlama, uygulama, sorunlar ve öneriler alt boyutları cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık
göstermezken, etkinlikler alt boyutunun cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna
ulaşılmıştır. Anlamlı fark çıkan etkinlikler boyutu incelendiği zaman erkek öğretmenlerin lehine bir sonuç
çıktığı gözlenmiştir. Serbest Etkinlikler dersine yönelik uygulama ve öneriler alt boyutları mesleki kıdem
açısından anlamlı bir farklılık göstermezken; planlama, etkinlikler, sorunlar alt boyutlarının mesleki kıdem
açısından anlamlı bir farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin Serbest Etkinlikler dersine yönelik
planlama, uygulama, etkinlikler ve öneriler alt boyutları sınıf mevcudu açısından anlamlı bir farklılık
göstermezken; sorunlar alt boyutunun sınıf mevcudu açısından anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
Araştırmada öğretmenlerin Serbest Etkinlikler dersinin uygulanmasına yönelik görüşlerinin planlama,
uygulama, etkinlikler, sorunlar ve öneriler alt boyutlarına katılma düzeylerinin okutulan sınıf düzeyi, mezun
olunan okul, lisansüstü eğitim alma/almama değişkeni açılarından anlamlı bir farklılık göstermediği
sonucuna ulaşılmıştır.
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SERBEST ETKİNLİKLER DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN
BELİRLENMESİ
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2 Öğretmen ZEHRA ÖZSEL - Milli Eğitim Müdürlüğü -

Bu araştırma, ilkokul programlarında yer alan Serbest Etkinlikler dersinin uygulanmasına yönelik olarak
öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma ile elde edilen sonuçların,
Serbest Etkinlikler dersinin planlanmasında, uygulanmasında ve etkinliklerin düzenlenmesinde katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri
olan olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verilerini toplamak için, yarı yapılandırılmış bir görüşme
formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Elazığ ve Tunceli ili merkezde görev yapan 42 sınıf
öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin analizinde, betimsel analiz kullanılmıştır. Katılımcılardan elde edilen
veriler, ayrı ayrı okunarak sorular boyutunda kodlanmıştır. Daha sonra her bir başlık altında yer alan kodların
frekansları hesaplanmış ve tablolar halinde düzenlenmiştir. Araştırmada Serbest Etkinlikler dersinin
öğrencilerin öğrenmesine ve öğretime katkısına ilişkin olarak öğretmenler; bu derste öğrencilerin
kendilerini rahat ifade ettiklerini, öğrencilerin yaratıcılıklarının gelişmesine, düşünme becerilerinin
gelişmesine, sosyalleşmelerine katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir. Dersin uygulanmasında karşılaşılan
sorunlara ilişkin olarak öğretmenlerin çoğu araç-gereç eksikliğini, mekân (etkinlik alanlarının) yetersizliğini,
dersin kılavuz kitabının ve öğretim programının olmamasını sorun olarak yazmışlardır. Ayrıca Serbest
Etkinlikler dersi dışındaki derslerin içeriğinin yoğun olmasını da sorun olarak ifade etmişlerdir. Serbest
Etkinlikler dersinin daha etkili ve verimli işlenebilmesine ilişkin olarak öğretmenler uygun etkinlik alanları
oluşturulmalı, serbest etkinlik dersinin öğretim programı olmalı, gerekli araç-gereçler sağlanmalı,
öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmeli vb. öneriler geliştirmişlerdir. Dersin kaldırılmasına ilişkin olarak
öğretmenlerin bir kısmı dersin kaldırılmamasına yönelik görüş belirtirken bir kısmı ise dersin kaldırılmasına
yönelik görüş belirtmişlerdir. Serbest Etkinlikler dersinin faydalı olduğuna dair görüş yazan öğretmenlerin
çoğu dersin faydalı olduğunu ama okullar maddi olarak desteklenmeli yönünde görüş ifade etmişlerdir.
Öğretmenler tarafından Serbest Etkinlikler dersinin faydalı olduğuna yönelik olarak öğrencileri
tekdüzelikten, okuldan sıkılmaktan kurtardığı, eğlenceli ve dinlendirici bir ders olduğu için kaldırılmamalı
şeklinde görüşler belirtilmiştir. Serbest etkinlik dersinin kaldırılmasına yönelik görüş belirten öğretmenler
ise diğer derslerin içeriklerinin tamamlanamamasını gerekçe olarak sunmuşlardır. Öğretmenlerden sadece
birkaçı ise serbest etkinlik dersinin faydalı olmadığını ve kaldırılması gerektiğini belirtmiştir.
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TARİH EĞİTİMİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN İNCELENMESİ VE
DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI
2
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Yrd. Doç. Dr. MURAT ÇOBAN - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilimdalı

Bu çalışmanın amacı; tarih eğitimde kullanılan öğretim teknolojilerini incelemek ve değerlendirmektir.
Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme
yöntemiyle seçilen çalışmanın örneklemi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve Eğitim
Fakültesi öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme
formu aracılığıyla sekiz öğretim üyesinden toplanan veriler, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi
yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre bazı öğretim üyeleri öğretim
teknolojisi olarak çeşitli dijital teknolojilerden yararlandığı görülmüştür. Ancak bazı öğretim üyelerinin bu
teknolojilerden yeterince yararlanmadıkları görülmüştür. Bu araştırmadan elde edilen bulgular, öğretim
üyelerinin; öğretim teknolojilerini tarih eğitimine entegrasyonunda karşılaştıkları sorunların çözümü ve
öğretim teknolojilerinin tarih eğitiminde neden yeterli olarak kullanılmadığı yönündeki sorulara cevap
aramada yardımcı olabilir. Bu bağlamda bu çalışmadan elde edilen sonuçlar öğretim teknolojilerinin tarih
eğitimiyle nasıl bütünleştirileceğine ilişkin bilgiler vermesi bakımından önemlidir.
Keywords: Öğretim teknolojisi, tarih eğitimi, öğrenme, tarih, öğretim.
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İNGİLİZCE DERSLERİNDE SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖĞRENCİ
GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1
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Alvin Toffler’in öğrenmeyi öğrenmeyenler cahil kalacaktır yaklaşımından hareketle günümüz dünyasında
hızla gelişen teknolojinin etkisiyle her gün yeni bilgilerle karşılaşabilmekteyiz. Bu karşılaşılan yeni bilgilerin
İngilizce öğretiminde eski yöntemlerle verilmesi yeni bilgilerin oluşturacağı merakı yok etmesi kaçınılmazdır.
Şimdiye kadar bilgisayarlar, tabletler ve etkileşimli tahtalar gibi birçok teknolojik aygıtların farklı derslerde
kullanımının etkililiğine yönelik farklı çalışmalar yapılmıştır. Son zamanlarda geliştirilen sanal gerçeklik
uygulamaları, İngilizce öğretiminde dolaylı olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu çalışmada İngilizce
derslerinde sanal gerçeklik sayesinde öğrencilerin birbirleriyle etkili bir şekilde iletişime geçmeleri, konu ile
alakalı olarak hazırlanacak olan modüllerle dersin daha akıcı ve eğlenceli hale gelmesi, yaparak ve yaşayarak
öğrenmenin sağlanması ve tüm duyu organlarına hitap edeceği için deneyimsel öğrenmenin de
gerçekleşmesi amaçlanmaktadır. Sanal sınıf uygulamalarıyla gerçekleştirilen İngilizce öğretim etkinliklerine
yönelik öğrenci görüşlerini belirlemeye yönelik yapılan bu çalışmanın literatüre katkı yaparak konuyla
ilgilenen araştırmacılara faydalı olacağı ve yeni çalışmalara yön vereceği düşünülmektedir.
Keywords: sanal gerçeklik,ingilizce, sanal gerçeklik uygulamaları, ingilizcede sanal gerçeklik
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ÖĞRETMENLER OKULA SERBEST KIYAFETLE Mİ GELMELİ?
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Bir çocuğun hayatında çok önemli bir yere sahip olan öğretmenler çocuklara sadece okuma yazma
öğretmekle kalmayıp her türlü davranış ve tutumları ile de hem çevreleri hem de öğrencileri için birer rol
modeldirler. Kişilerin giyim tarzları, dış görünüşleri çevreye o kişiler hakkında mesajlar ileten güçlü sözsüz
iletişim araçlarıdır. Öğretmenlerde okullarda öğrenci, öğretmen ve velilerle iletişim içerisinde olmaktadırlar.
Bu anlamda çevrelerine verdikleri mesajlar önemlidir.Yapılan bu çalışmada öğretmenlerin okuldaki giyim
tarzlarının öğrenci, veli ve yöneticilerin görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda
veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Nitel araştırma yöntem ve desenlerine göre
gerçekleştirilmiş bu çalışmada veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
Keywords: öğretmen, kılık kıyafet serbestliği
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ÖĞRENME STİLİNE GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA YAKLAŞIMLARININ
İNCELENMESİ
2

1 Doç. Dr. MUZAFFER OKUR - Erzincan Üniversitesi - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Doç. Dr. HÜSEYİN HÜSNÜ BAHAR - Erzincan Üniversitesi - Eğitim Programları ve Öğretim
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Araştırmanın amacı eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stiline göre ders çalışma yaklaşımlarının anlamlı
farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Veriler 2016-2017 akademik yılının bahar döneminde
toplanmış olup çalışmaya katılan 513 öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin öğrenme stillerini tespit etmek
için Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçeye uyarlanan Kolb Öğrenme Stili Envanteri, ders çalışma
yaklaşımlarını tespit etmek için Biggs (1987) tarafından geliştirilen, Yılmaz ve Orhan (2011) tarafından
Türkçeye uyarlanan Ders Çalışma Yaklaşımları Ölçeği kullanılmıştır. Kolb öğrenme stil envanteri öğrencileri
öğrenme stilleri bakımından dört ayrı kategoriye ayırmaktadır. Bunlar Yerleştiren, Değiştiren, Ayrıştıran ve
Özümseyen öğrenme stilleridir. Ders çalışma yaklaşımları ise derin ve yüzeysel yaklaşım olmak üzere iki
kategoriden oluşmaktadır. Mevcut çalışmada derin yaklaşım için tespit edilen güvenirlik katsayısı .77,
yüzeysel yaklaşım için tespit edilen güvenirlik katsayısı ise .71’dir. Araştırma sorularını cevaplamak için tek
yönlü ANOVA testi, anlamlı farkların kaynağını tespit etmek için ise Tukey HSD testi kullanılmıştır. Öğrenme
stiline göre öğrencilerin derin yaklaşım puan ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (F3-509:
3.912, p < .01). Anlamlı farkın ayrıştıran baskın öğrenme stiline sahip olan öğrenciler ile değiştiren ve
özümseyen baskın öğrenme stiline sahip öğrenciler arasında olduğu tespit edilmiştir. Baskın öğrenme stiline
göre öğrencilerin yüzeysel yaklaşım puan ortalamaları arasındaki farkın da anlamlı olduğu bulunmuştur (F3509: 2.666, p < .05). Anlamlı farkın ayrıştıran ve değiştiren baskın öğrenme stiline sahip öğrenciler arasında
olduğu tespit edilmiştir.
Keywords: öğrenme stili,ders çalışma yaklaşımı,Kolb öğrenme stili,öğretmen adayı
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DERS ÇALIŞMA YAKLAŞIMLARININ AKADEMİK BAŞARIYI YORDAMA GÜCÜ
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Araştırmanın amacı eğitim fakültesi öğrencilerin ders çalışma yaklaşımlarının akademik başarılarının anlamlı
bir yordayıcısı olup olmadığını tespit etmektir. Çalışmaya 2016-2017 akademik yılında bir eğitim
fakültesinde öğrenim gören 476 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin akademik başarı durumları fakülte
kayıtlarından elde edilmiş, ders çalışma yaklaşımlarını tespit etmek için Ders Çalışma Yaklaşımları Ölçeği
kullanılmıştır. Ölçek Biggs (1987) tarafından geliştirilmiş olup Yılmaz ve Orhan (2011) tarafından Türkçeye
uyarlanmıştır. Toplam 20 sorudan oluşan ölçekte Derin Yaklaşım (DY) boyutunda Derin Motivasyon (DM) ve
Derin Strateji (DS), Yüzeysel Yaklaşım (YY) boyutunda Yüzeysel Motivasyon (YM) ve Yüzeysel Strateji (YS) alt
boyutları bulunmaktadır. Araştırma sorusunu cevaplandırmak için çoklu regresyon analizi tekniği
kullanılmıştır. Analiz sonuçları DY ve YY puanlarının akademik başarının anlamlı yordayıcıları olduğunu
göstermektedir (R: .317, R2: .10; βDY: .119, βYY: -.251, p < .001). DY ve YY puanlarının akademik başarıdaki
değişkenliğin % 10’unu açıkladığı anlaşılmaktadır. DY puanının akademik başarıyı pozitif yönde, YY puanının
ise negatif yönde yordadığı görülmüştür.
Keywords: ders çalışma yaklaşımı,akademik başarı, derin yaklaşım,yüzeysel yaklaşım
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L1 INFLUENCE ON THE RECEPTİVE AND PRODUCTİVE KNOWLEDGE OF COLLOCATİONS
1
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Many researchers have argued that most of the problems in the L2 collocational knowledge stem from the
divergence between the mother tongue (L1) and the target language (L2). The purpose of this study is to
explore the influence of L1 on the receptive and productive knowledge of collocations in L2. The participants
of the study were two groups of pre-intermediate English as a foreign language learners in a language
course. While the experimental group received focused instruction on collocations, the control group did
not get such kind of instruction.Self-design collocation tests were administered to the experimental group
and the control group after a 10-week treatment process. Half of the questions in the collocation test
included items which were thought to cause more difficulties for students because of the divergence
between their mother tongue and English. The results of the study indicated that focused instruction on
collocations helped the learners to sort out the acceptable and unacceptable collocations more
appropriately. It can be suggested that making students recognize the correct forms of collocations through
focused instruction may help to eliminate the effect of L1 influence on learning collocations.
Keywords: Collocation, L1 Influence,Receptive Knowledge, Productive Knowledge
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TÜRKİYE'DE CEP TELEFONUN PROBLEMLİ KULLANIMINA İLİŞKİN YAPILAN ÇALIŞMALARIN
İNCELENMESİ
1

Araş. Gör. MUSTAFA PAMUK - Fırat Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Prof. Dr. MUSTAFA KUTLU - İnönü Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

2

Özet Bu çalışmanın amacı Türkiye'de cep telefonunun problemli kullanımına ilişkin yapılan çalışmaların
incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 2012-2016 yılları arasında yapılan çalışmalara ulaşmak adına bazı
veri tabanlarında (Ebsco, Eric, Science Direct, Sage, YÖK Tez Merkezi, Google Akademik, Google) anahtar
kelimelerle (cep telefonunun problemli kullanımı, problemli cep telefonu kullanımı, aşırı cep telefonu
kullanımı, akıllı cep telefonu bağımlılığı, cep telefonu bağımlılığı, nomofobi) belge taraması yapılmıştır.
Yapılan tarama sonucunda elde edilen çalışmalarda; çalışmaların yapıldığı yıllar, tez-makale olma durumu,
hangi gruplarla çalışıldığı (ergenler, üniversite öğrencileri vb), kullanılan araştırma metotlarına göre (nicel,
nitel, karma ve deneysel) ve cep telefonunun problemli kullanımıyla beraber çalışılan değişkenlere göre
incelenecektir. Elde edilen bulgular kapsamında tartışma yapılacak ve önerilerde bulunulacaktır. Yöntem Bu
araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman analizi kullanılmıştır. Bu araştırmada ise 20122016 yılları arasında yapılan çalışmalar anahtar kelimelerle (cep telefonunun problemli kullanımı, problemli
cep telefonu kullanımı, aşırı cep telefonu kullanımı, akıllı cep telefonu bağımlılığı) bazı veri tabanlarında
(Ebsco, Eric, Science Direct, Sage, YÖK Tez Merkezi, Google Akademik, Google) belge taraması yapılmıştır.
Araştırmada belge taraması yapılırken bazı kriterler belirlenmiştir. 1.Çalışmalar Türkiye’de yapılmış olacak.
2.Çalışmalar Türkçe veya İngilizce olacak. 3.Tez veya makale olacak. 4.Çalışmaların tam metnine
ulaşılabilecek. 5.Çalışmalar 2012-2016 arası yayınlanmış olacak. Bulgular Taraması yapılan dokümanlar
analiz aşmasındadır.
Keywords: Cep telefonunun problemli kullanımı, problemli cep telefonu kullanımı, aşırı cep telefonu kullanımı, akıllı cep telefonu
bağımlılığı, cep telefonu bağımlılığı, nomofobi.
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TÜRKİYE’DE İNTERNETİN PROBLEMLİ KULLANIMI ÜZERİNE YAPILAN TEZLERİN BAZI
DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
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1
2

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de internetin problemli kullanımı üzerine yapılan tezlerin bazı değişkenlere
göre incelenmektir. Bu bağlamda YÖK tez veri tabanında anahtar kelimelerle (internet bağımlılığı, problemli
internet kullanımı, patolojik internet kullanımı, aşırı internet kullanımı, kompulsif internet kullanımı) tarama
yapılmıştır. Elde edilen tezler yıllara, tez durumuna (yüksek lisans, tıpta uzmanlık ve doktora), hangi
üniversite ve enstitülerde yapıldığına, yöntem kısmında kullanılan araştırma metotlarına (deneysel, nicel,
nitel ve karma), çalışılan örneklem grubuna (ergenler, üniversite öğrencileri vb), tez sayfa sayısına ve
internetin problemli kullanımıyla beraber çalışılan değişkenlere göre incelenecektir. Elde edilen bulgular
kapsamında tartışma yapılacak ve önerilerde bulunulacaktır. Yöntem Bu araştırmada nitel araştırma
yöntemlerinden olan doküman analizi kullanılmıştır. Bu araştırmada internet bağımlılığı üzerine yapılan
çalışmalar anahtar kelimelerle (internet bağımlılığı, problemli internet kullanımı, patolojik internet
kullanımı, aşırı internet kullanımı, kompulsif internet kullanımı) YÖK Tez Merkezi veri tabanından belge
taraması yapılmıştır. Bulgular Taraması yapılan dokümanlar analiz aşmasındadır.
Keywords: İnternet bağımlılığı, problemli internet kullanımı, patolojik internet kullanımı, aşırı internet kullanımı, kompulsif internet
kullanımı.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİNE YÖNELİK YETERLİLİK ALGILARI: KÜTAHYA
ÖRNEĞİ
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Bilgi çağı olarak da adlandırılan 21. yüzyıl, önemli siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik değişimleri
beraberinde getirmiştir. Çağ bireylerinin bu değişimlerle yüzleşebilmesi ve bunlara ayak uydurabilmesi için
bir dizi beceri ve yeterlilik ile donanması zorunlu hale gelmiştir. Yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem
çözme, iletişim, işbirliği, esneklik, uyum, girişimcilik, öz-yönetim, üretkenlik, sorumluluk, liderlik, sosyal ve
kültürel arası beceriler, bilgi, medya ve teknoloji okuryazarlıkları vb. olarak sıralanabilecek bu yeterlilikler
21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılmaktadır. 21. yüzyıl becerilerinin bireylere kazandırılmasında okul ve
öğretmenlerin aracılığı yadsınamaz. Söz konusu beceriler eğitim sisteminin tüm basamaklarında bireylere
kazandırılabilir. Öte yandan bir birey ve öğretim ortamının yöneticisi olarak öğretmenlerin de söz konusu
becerilere sahip olması gerekir. Bu yüzden geleceğin birer öğretmeni olacak öğretmen adaylarının bu
becerilere hangi düzeyde sahip olduğunu belirlemek önem taşır. Bu kapsamda araştırmanın amacı
öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine yönelik yeterlik algılarını incelemek olarak belirlenmiştir. Ayrıca
araştırmada öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine yönelik yeterlik algılarının cinsiyet, öğrenim
görülen program, akademik başarı gibi değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği
incelenecektir. Araştırma betimsel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilecektir. Araştırmanın
katılımcılarını, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Okul Öncesi, Sınıf, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Fen
Bilgisi Eğitimi Programlarında öğrenim gören tüm öğretmen adayları oluşturacaktır. Araştırma verileri
Anagün, Atalay, Kılıç ve Yaşar (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarına Yönelik 21. Yüzyıl
Becerileri Yeterlilik Algıları Ölçeği” yoluyla toplanacaktır. Araştırmadan elde edilen verilerin
çözümlenmesinde betimsel istatistiksel teknikler kullanılacaktır. Ayrıca gruplar arasındaki karşılaştırmalar
için parametrik ve non-parametrik istatiksel tekniklere ilişkin sayıltıların sınanmasının ardından uygun
istatiksel teknikler seçilecektir. Verilerin analizi sonucu elde edilen bulgular alanyazındaki diğer araştırma
bulgularıyla karşılaşılarak tartışılacaktır.
Keywords: Öğretmen adayı, 21. yüzyıl becerileri, yeterlik algısı
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TRANSAKSİYONEL ANALİZ EGO DURUMLARI İLE GERÇEK DOĞUM SIRASI ARASINDAKİ İLİŞKİ
1
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Bu araştırmanın amacı ergenlerde Transaksiyonel Analiz ego durumları ile gerçek doğum sırası arasındaki
ilişkinin incelenmesidir. Ayrıca, çalışmanın bir diğer amacı bireylerin gerçek doğum sıralarına göre egogram
grafiklerini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubu 544 kız ve 406 erkek olmak üzere toplam 950 lise
öğrencisinden oluşmaktadır. Katılımcıların 390’ı (%41.1) ilk çocuk, 404’ü (%42.5) ikinci çocuk/ortanca çocuk,
77’si (%8.1) en küçük çocuk ve 79’u ise (%8.3) tek çocuk grubunu oluşturmaktadır. Bu araştırma ilişkisel
tarama modeli çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak araştırmacı
tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Arı (1989) tarafından geliştirilen “Transaksiyonel Analiz Ego
Durumları Ölçeği” kullanılmıştır. Analizler SPSS 16.0 paket programı yardımıyla .01 anlamlılık düzeyinde test
edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma
bulgularında, Eleştirel Ebeveyn (F(3, 946)= 2,040; p>.01), Koruyucu Ebeveyn (F(3, 946) = 2,674; p>.01),
Yetişkin (F(3, 946) = ,643; p>.01), Doğal Çocuk (F(3, 946) = 1,540; p>.01) ve Uygulu Çocuk (F(3, 946) = ,576;
p>.01) Transaksiyonel Analiz ego durumlarının gerçek doğum sırasına göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı
görülmüştür. Gerçek doğum sırası açısından egogram dağılımına baktığımızda: (Toplam enerji miktarını 100
birim olarak kabul edelim.) İlk çocuk: Eleştirel Ebeveyn %17, Koruyucu Ebeveyn %22, Yetişkin %21, Doğal
Çocuk %21, Uygulu Çocuk %19. İkinci çocuk/ortanca çocuk: Eleştirel Ebeveyn %16, Koruyucu Ebeveyn %23,
Yetişkin %21, Doğal Çocuk %21, Uygulu Çocuk %19. En küçük çocuk: Eleştirel Ebeveyn %16, Koruyucu
Ebeveyn %22, Yetişkin %21, Doğal Çocuk %22, Uygulu Çocuk %19. Tek çocuk: Eleştirel Ebeveyn %16,
Koruyucu Ebeveyn %23, Yetişkin %22, Doğal Çocuk %20, Uygulu Çocuk %19.
Keywords: Transaksiyonel Analiz ego durumları, gerçek doğum sırası, ergen
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN YORDAYICISI OLARAK OLUMLUOLUMSUZ MÜKEMMELLİYETÇİLİK
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Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinde yalnızlık ile olumlu-olumsuz mükemmelliyetçilik arasındaki
ilişkinin incelenmesidir. Çalışmada olumlu-olumsuz mükemmelliyetçilik bağımsız, yalnızlık ise bağımlı
değişken olarak ele alınmıştır. Araştırmadaki veri seti 2016-2017 eğitim-öğretim yılında, araştırmaya gönüllü
olarak katılmayı kabul eden 169 kız ve 189 erkek olmak üzere toplam 358 ortaokul öğrencisinden elde
edilmiştir. Katılımcıların 79’u 5. sınıf (%22.1), 92’si 6. sınıf (%25.7), 96’sı 7. sınıf (%26.8) ve 91’si ise 8. sınıf
(%25.4) öğrencisidir. Bu araştırma ilişkisel tarama modeli çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri
toplama araçları olarak Kırdök (2004) tarafından geliştirilen “Olumlu ve Olumsuz Mükemmelliyetçilik
Ölçeği” ve Russel, Peplau ve Ferguson (1978) tarafından geliştirilen, Demir (1989) tarafından Türkçeye
uyarlaması gerçekleştirilen “UCLA Yalnızlık Ölçeği” kullanılmıştır. Analizler SPSS 16.0 paket programı
yardımıyla .01 ve .05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde korelasyon ve
regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularında yalnızlık düzeyinin olumlu mükemmelliyetçilik (r=
.-22, p<.05) ile negatif; olumsuz mükemmelliyetçilik düzeyi (r= .20, p<.05) ile ise pozitif yönde anlamlı ilişki
içinde olduğu görülmüştür. Ayrıca, araştırma bulguları ortaokul öğrencilerinde olumlu mükemmelliyetçiliğin
(R=.22, R2=.05, F(1-356)= 17.405, p<.01) yalnızlığın negatif yönde; olumsuz mükemmelliyetçiliğin (R=.20,
R2=.04, F(1-356)= 15.494, p<.01) ise pozitif yönlü anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir.
Keywords: Yalnızlık, Olumlu mükemmelliyetçilik, Olumsuz mükemmelliyetçilik
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BİLGİYE ULAŞMAK AMACIYLA HANGİ BİLGİ KAYNAKLARINI
TERCİH ETTİKLERİNİN İNCELENMESİ
1

Araş. Gör. MEHTAP AKTAŞ - Mersin Üniversitesi - Eğitim Bilimleri
Dr. EYLEM YALÇIN İNCİK - Mersin Üniversitesi - Eğitim Bilimleri

2

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin akademik bilgiye ulaşmak amacıyla hangi bilgi kaynaklarını hangi
sırada ve neden tercih ettiklerinin belirlenmesidir. Bu amaçla lise öğrencilerinin önem düzeyine göre
akademik bilgiye ulaşmada hangi bilgi kaynaklarını tercih ettiklerini ikili karşılaştırmalar yoluyla sıralamaları
istenecek ve ölçeklenecektir. İkili karşılaştırmalar yargılarına dayalı ölçeklemede, Thurstone’un V. Hal
denklemi ile ölçekleme yapılacaktır. Ayrıca öğrencilerden görüşmeler yoluyla toplanan veriler uzmanlar
tarafından incelenerek nitel veri analizi yapılacaktır. İkili karşılaştırmalar yoluyla elde edilen tercih
sıralamaları ve görüşme sonuçları birlikte yorumlanacaktır. Araştırmada, ikili karşılaştırmalar yöntemiyle
ölçekleme çalışması, Mersin ilinde bir ortaöğretim kurumunda bulunan 9., 10., 11. Ve 12. sınıfların
tamamına uygulanacaktır. Ayrıca tabakalı örnekleme yoluyla -her sınıf düzeyinin bir tabaka olarak
belirlenmesiyle- random olarak seçilen öğrenciler ile görüşmeler yapılacaktır. Elde edilecek olan bulguların
alanyazına katkı sağlayacağı ve lise öğrencilerinin doğru bilgi edinme yollarına yönlendirilmesi açısından
faydalı bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir.
Keywords: Bilgiye ulaşma yolları, ikili karşılaştırmalar, ölçekleme
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ÇÖZÜM ODAKLI DANIŞMA KURAMI İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ: BİR
İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI
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Öğr. Gör. UĞUR SARUHAN - Gümüşhane Üniversitesi - Sağlık Bakım Hizmetleri

Bu araştırmanın amacı bir Psikolojik Danışma kuramı olan Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma alanında yapılan
araştırmaları çeşitli açılardan incelemektir. Bu araştırma kapsamında YÖK Tez Merkezi’nden ve Google
Scholar’dan Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma alanında yayımlanmış tez ve makaleler taranmış toplam 11
doktora tezi, bir yüksek lisans tezi ve beş makale olmak üzere toplamda 20 araştırmaya ulaşılmış olup üç
derleme makalesi ve verilerine ulaşamadığımız bir yüksek lisans tezi çalışmaya dahil edilmemiş olup toplam
16 çalışma incelenmiştir. Bu araştırmada doküman incelemesi yöntemi ile araştırmalar yayım türü, yayım
yılı, örneklem grubu, araştırma yöntemi, araştırma konuları açısından incelenmiştir. Araştırma verilerinin
sunulmasında frekans, yüzde gibi betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre
çalışmaların en fazla 11 (%68,75) çalışma ile doktora tez çalışması olduğu, en fazla beş (%31,25) çalışma ile
2014 ve 2015 yıllarında olduğu, araştırmalarda 15 (%93,75) çalışma ile en fazla nicel yöntem kullanıldığı, en
fazla altı çalışma ile üniversite öğrencileri üzerinde olduğu görülmüştür. Araştırma konularının ise problem
çözme, umut-umutsuzluk ve güvengenlik-özgüven konularında yoğunlaştığı görülmüştür. Sonuç olarak
çalışmaların daha çok doktora düzeyinde olduğu, yüksek lisans ve makale çalışmalarının az sayıda olduğu,
nitel çalışmaların olmadığı, örneklem sayılarının yetersiz olduğu gözlenmiştir.
Keywords: psikolojik danışma kuramı,çözüm odaklı danışma kuramı,içerik analizi
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ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİME
YÖNELİK TUTUMLARI VE EĞİTİM İHTİYAÇLARI
2

1 Dr. EYLEM YALÇIN İNCİK - Mersin Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. SİNEM EVİN AKBAY - Mersin Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Etkili ve verimli bir eğitimde öğretmen niteliklerinin yeri tartışılmaz bir gerçektir. Bu nedenle
öğretmenlerin kişisel ve mesleki yeterlikleri kaliteli bir eğitimin ön koşullarından biri olarak
değerlendirilebilir. Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler, sürekli değişim olgusuna vurgu
yapmaktadır. Yenilemeyi bir gereklilik olarak karşımıza çıkaran bu durum, eğitim sisteminin
önemli bir parçasını oluşturan öğretmenler için de mesleki ve kişisel gelişimi bir zorunluluk
haline getirmektedir. Öğretmenlerin kendilerini sürekli geliştirmeleri ve mesleklerini verimli
bir şekilde yürütebilmeleri için de hizmet içi eğitim son derece önemlidir. Bu araştırmanın
amacı ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin hizmeti içi eğitim etkinliklerine
yönelik tutumlarını ortaya koymak ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemektir. Ayrıca, öğretmen
tutumlarının farklı değişkenler açısından anlamlı bir faklılık gösterip göstermediğini belirlemek
hedeflenmiştir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017- 2018
eğitim öğretim yılında Mersin iline bağlı 4 ortaöğretim okulunda görev yapmakta olan 251
öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile
“Hizmet İçi Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği (HİEYT)” kullanılmıştır. Çalışma grubunu oluşturan
öğretmenlerin demografik bilgileri ile hizmet içi eğitim ihtiyaçlarına yönelik veriler betimsel
istatistikler olan yüzde ve frekans ile analiz edilmiştir. Tutum ölçeğinden elde edilen verilerin
analizinde parametrik testlerin varsayımları kontrol edilerek varsayımların sağlandığı görülmüş
bu nedenle ilişkisiz örneklemler için T-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda öğretmenlerin hizmet-içi eğitime yönelik tutum puan ortalamaları
arasında; cinsiyet, yaş, kıdem, mezun olunan okul ve hizmet içi eğitime katılım değişkenlerine
göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Öğretmenler hizmet-içi eğitim etkinliklerinde görev
alan eğitimcinin eğitim verdiği konuda uzmanlığının olması, etkili iletişim becerisine sahip
olması ve öğretim ilke ve yöntemleri bilgisine sahip olması gerektiğini düşünmektedir.
Öğretmenler in en çok hizmet-içi eğitime ihtiyaç duydukları alan Öğretim Teknolojileri ve
Materyal, en az ihtiyaç duyulan alan ise Okul Yönetimi ve Öğretim Programları olarak
belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında çeşitli öneriler getirilmiştir.
Keywords: Hizmet içi eğitim, Eğitim ihtiyacı, Tutum, Öğretmen
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CİNSİYETE GÖRE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK SORUMLULUK DAVRANIŞI: BENLİK
SAYGISI VE YAŞAM DOYUMUNUN ROLÜ
1

Yrd. Doç. Dr. SİNEM EVİN AKBAY - Mersin Üniversitesi - Eğitim Bİlimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışma
2 Araş. Gör. MEHTAP AKTAŞ - Mersin Üniversitesi - Eğitim Bilimleri

Bu çalışmanın amacı, cinsiyete göre, benlik saygısı ve yaşam doyumunun üniversite öğrencilerinin akademik
sorumluluk davranışlarını ne derecede yordadığını incelemektir. Bu amaç çerçevesinde şu sorulara yanıt
aranmaktadır: 1. Üniversitede öğrenim görmekte olan öğrencilerin akademik sorumluluk düzeylerini; benlik
saygısı ve yaşam doyumu yordamakta mıdır? 2. Üniversitede öğrenim görmekte olan öğrencilerin benlik
saygısı ve yaşam doyumu değişkenleri bu öğrencilerin akademik sorumluluk davranışlarını yordama gücü
nedir?. 3. Üniversitede öğrenim görmekte olan kadın/erkek öğrencilerin akademik sorumluluk düzeylerini;
benlik saygısı ve yaşam doyumu yordamakta mıdır? 4. Üniversitede öğrenim görmekte olan kadın/erkek
öğrencilerin benlik saygısı ve yaşam doyumu değişkenleri bu öğrencilerin akademik sorumluluk
davranışlarını yordama gücü nedir?. Araştırmanın örneklemi, Mersin Üniversitesi’nde 2017-2018 eğitimöğretim döneminde öğrenim görmekte olan 407 (247’i kadın ve 160’ı erkek) lisans öğrencisinden
oluşmaktadır. Bu çalışmada “Kişisel Bilgi Formu”, Akbay, Çapri ve Gündüz (2013) tarafından geliştirilen
“Akademik Sorumluluk Ölçeği”, Rosenberg (1965) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması
Çuhadaroğlu (1986) tarafından yapılan “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (Kısa Form)” ile Diener, Emmons,
Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Köker (1991) tarafından yapılan
“Yaşam Doyumu Ölçeği olmak üzere üç ölçme aracı kullanılmıştır. Verilerin analizinde çoklu ve adımsal
regresyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Tüm veriler 0.05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Toplam
örneklem ve kadın/erkek örneklem grubu için yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre, benlik saygısı ve
yaşam doyumu üniversite öğrencilerinin akademik sorumluluk davranışlarını anlamlı düzeyde yordadığı
görülmektedir. Elde edilen bulgular tartışılarak, gelecek çalışmalara yönelik bir takım önerilerde
bulunulmuştur.
Keywords: Akademik Sorumluluk, Benlik Saygısı, Yaşam Doyumu, Üniversite Öğrencileri.
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FAKTÖR YAPISINI BELİRLEMEDE AÇIMLAYICI FAKTÖR ANALİZİ VE KÜMELEME ANALİZİ
SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: PISA 2015 ÖĞRENCİ ANKETİ TUTUM ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ
1

Yrd. Doç. Dr. NEZAKET BİLGE UZUN - Mersin Üniversitesi - Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
2 Doç. Dr. DEVRİM ALICI - Mersin Üniversitesi - Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Geliştirilen bir ölçeğin faktör yapısını belirlemede çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Bu araştırmada, verileri
toplanan bir yapının açımlanmasında ve incelenmesinde; boyut sayısını ve boyutlara düşen maddeleri
belirlemede sıklıkla kullanılan açımlayıcı faktör analizi (AFA) ile madde ve birey gruplama tekniği olarak
önerilen, dolayısıyla ölçek boyutlarını belirleme bakımından üzerinde araştırma yapmaya değer bir teknik
olarak görülen kümeleme analizinin (KA) benzer sonuçlar verip vermediği ve yapıya ilişkin kuramsal tutarlığı
sağlayıp sağlamadıkları incelenmiştir. Ayrıca iki tekniğin açımladıkları yapı için doğrulayıcı faktör analizi
(DFA) sonuçları incelenerek, aynı veri seti üzerinden model veri uyumu araştırılmıştır. Araştırmada PISA
2015 öğrenci anketinde yer alan 39 tutum maddesine yanıt veren 5895 öğrencinin verileri esas alınmıştır.
Araştırma sonucunda boyut sayısı ve bazı boyutlara düşen maddeler açısından AFA ve KA sonuçları arasında
farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Döndürülmüş faktör analizi ve aşamalı kümeleme analizi ile elde edilen
yapıya ilişkin DFA sonuçlarının birbirine yakın sonuçlar verdiği ancak göreli olarak kümeleme analizinin
ortaya koyduğu ölçüm yapısı için elde edilen uyum iyiliği ölçülerinin model veri uyumu açısından daha uygun
olduğu gözlenmiştir.
Keywords: açımlayıcı faktör analizi, kümeleme analizi, PISA 2017,doğrulayıcı faktör analizi
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YÜKSEKÖĞRETİMDE ULUSLARARASILAŞMA GÖSTERGESİ OLARAK ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER
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Yükseköğretime olan talebin artan eğilime paralel olarak öğretim üyesi ve öğrenci hareketliliğinin artması
üniversiteler arasındaki rekabet de artmıştır. Bu rekabet içinde üniversiteler uluslararası olup olmama
durumları ile farklılaşmaktadır ve daha fazla sayıda uluslararası öğrenciyi kurumlarına, şehirlerine ve
ülkelerine çekmeye çalışmaktadırlar. Uluslararasılaşmaya ilişkin çeşitli tanımlamalara alanyazında rastlamak
mümkündür. Bu tanım zenginliğinden yola çıkarak uluslararasılaşmanın çok boyutlu olduğu söylenebilir.
Uluslararasılaşmanın unsurlarından biri de öğrencilerin uluslararası öğrenci hareketliliğidir.
Yükseköğretimde uluslararasılaşma yeteneklilerin özellikle en üst de yer alan öğrencilerin hareketliliğini
artırmıştır. Milyar dolarları bulan ekonomik getirileri ile uluslararası öğrenciler ülkelerin yeni gelir
kaynaklarından biri durumundadır. Ülkeler yurt dışında öğrenim görmek isteyen bu öğrencilerin yarattığı
gelir havuzundan pay alma yarışına girmiştir. Türkiye ise son yıllarda verdiği yabancı uyruklu öğrencileri
uygulamaya koyduğu çeşitli projeler ve verdiği devlet bursları ile Türk yükseköğretim kurumlarına çekmeye
çalışmaktadır. Bu bağlamda uluslararası öğrenci hareketliliğine ilişkin Türk yükseköğretim sisteminin mevcut
durumunu karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçlayan bu araştırma tarama modelinde tasarlanmıştır.
Karşılaştırmalı eğitim çalışması olan bu araştırmada sonuç olarak Türk yükseköğretiminin uluslararası
öğrencilerin yoğunlukla tercih ettiği ülkelerle uluslararası öğrencilerin etnik kökeni, sayısal ve oransal
dağılımı, getirileri gibi göstergeler açısından farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
Keywords: yükseköğretim, uluslararasılaşma, hareketlilik, karşılaştırmalı eğitim
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İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KÜLTÜREL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ
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Bu araştırmanın amacı ilkokul öğretmenlerinin kültürel zekâ düzeylerinin bazı değişkenler açısından
incelenmesidir. Kültürel zekâ, kültürleri daha iyi anlamak, başka kültürlerden olan kişilerle karşılıklı iletişim
konusunda daha fazla bilgi edinmek ve farklı kültürden olan kişiler hakkındaki düşüncelerimizin zamanla
değişmesini sağlamak adına yetenekli ve esnek olmak şeklinde ifade edilmektedir (Thomas ve Inkson, 2004:
14). Kültürel zekâ, hem diğer toplumlarla hem de toplum içerisindeki farklı kültürler ile etkileşime girme
yeteneği açısından insanlar arasında görülen farklılıkları açıklamak üzere ileri sürülen bir zekâ alanı olarak
düşünüldüğünde öğretmenlerin eğitim-öğretim sürecinde kültürel zeka düzeyleri önemli hale gelmektedir.
Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Konya ili Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde
görev yapmakta olan ilkokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini bu ilçelerde görev
yapmakta olan 156 ilkokul öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir
çalışmadır. Öğretmenlerin kültürel zekâ düzeylerini ölçmek üzere, Ang vd. (2007) tarafından geliştirilen,
İlhan ve Çetin (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ‘Kültürel Zekâ Ölçeği’ (KZÖ) kullanılmıştır. Kültürel Zekâ
Ölçeği, ‘kesinlikle katılmıyorum’ ile ‘kesinlikle katılıyorum’ arasında değer alan beş dereceli Likert tipi bir
ölçektir. 20 maddeden oluşan ölçek, dört faktörlü bir yapıya sahiptir. Ölçeğin 4 maddeden oluşan birinci
faktörü, üst biliş; 6 maddeden oluşan ikinci faktörü biliş; 5 maddeden oluşan üçüncü faktörü motivasyon ve
5 maddeden oluşan dördüncü faktörü davranış olarak isimlendirilmektedir. Ölçekte ters madde
bulunmamakta; yüksek puan yüksek kültürel zekâ düzeyini temsil etmektedir. Araştırma verileri SPSS 23.00
paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucuna göre ilkokul öğretmenlerinin kültürel zeka
düzeyleri sırasıyla üstbiliş, motivasyon, davranış boyutlarına katılıyorum düzeyinde, biliş boyutuna kısmen
katılıyorum düzeyindedir. İlkokul öğretmenlerinin kültürel zeka düzeyi puanlarının cinsiyet, medeni durum,
eğitim düzeyi, mesleki kıdem ve farklı bir coğrafi bölgede görev yapıp yapmama durumları değişkenlerine
göre anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır.
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN
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4 Dr. RIFAT YAĞMUR - Afyon Kocatepe Üniversitesi - Spor bilimleri Fakültesi

Bu araştırmada, pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik
motivasyonlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın
evreninde, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nce verilen pedagojik formasyon programında
Görsel Sanatlar Fakültesinde öğrenim gören 58 öğrenci bulunmaktadır. Araştırmanın evrenini 64 ,
örneklemi; 58 pedagojik formasyon programı öğrencisinden oluşmaktadır. Bu öğrencilerin 38i Kadın, 20 si
Erkek Öğrencidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Acat ve Yenilmez’in (2004) eğitim fakültesi
öğrencilerine yönelik olarak yeniden düzenlediği Yabancı Dil Öğrenen Öğrencilerin Motivasyon Kaynakları
ve Sorunları Anketi (Acat ve Demiral, 2002) kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler
kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulguları derinlemesine analiz edebilmek ve ortaya çıkan sonuçların
nedenlerini ortaya koyabilmek için nitel araştırma yöntemlerinden de yararlanılmıştır. Pedagojik formasyon
eğitimi alan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan Görsel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden yarı
yapılandırılmış formlar aracılığı ile veriler toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Görsel sanatlar pedagojik
formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonları yüksektir. Anketteki
Öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgileri öğrenmeyi içtenlikle yapıyorum sorusuna yönelik verilen cevaplarda
katılıyorum seçeneği % 100 İşaretlenmiştir. Pedagojik formasyon eğitimi, pedagojik formasyon programı
öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilemektedir.
Keywords: Öğretmenlik, motivasyon,formasyon, pedagojik
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“KIZ ÇOCUĞU OKUMAZ!”, O ÇOCUK ARTIK ANNE OLDU
1
2

Araş. Gör. MEHMET AŞIKCAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakütlesi - Sınıf Eğitimi ABD
Doç. Dr. SABAHATTİN ÇİFTÇİ - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakütlesi - Sınıf Eğitimi ABD

Çalışmanın temel amacı, hiç eğitim almamış ya da eğitimini tamamlayamamış annelerin eğitimle ilgili
görüşlerinin ve yaşantılarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada şu sorulara cevap
aranmıştır: (1) Sizce eğitimli olmak ne demektir? Açıklayınız., (2) Eğitimli olmak bir insana neler kazandırır
ya da neler kaybettirir?, (3) Okur yazar olmamanın sizi etkilediği durumlar nelerdir?, (4) Çocuklarınızla ilgili
eğitim planlarınız nelerdir?, (5) Neden eğitim almadınız?/Neden eğitiminizi tamamlayamadınız? Açıklayınız.,
(6) Eğitim almış olsaydınız hayatınızda ne gibi değişiklikler olurdur? Açıklayınız. Çalışma, nitel araştırma
desenlerinden durum incelemesi deseninde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu hiç eğitim almamış ya da
eğitimini tamamlayamamış 20 anneden oluşmaktadır. Veriler 2016/2017 bahar yarıyılında görüşme tekniği
kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına
göre anneler eğitimli olmayı genel olarak iş sahibi olmak, kendi ayaklarının üzerinde durmak, kültürlü olmak,
kültürlü olmak şeklinde tanımlamaktadırlar. Annelere göre eğitimli olmak insana saygınlık, ailede güven,
kendinde özgüven kazandırırken cahillik ise hepsini götürmektedir. Okuryazar olmamak günlük hayatta
özellikle hastanede, ulaşımda, alışverişte büyük sıkıntılara neden olmaktadır. Annelerin hepsi çocuklarının
eğitim hayatlarını tamamlamalarını ve meslek sahibi olmalarını istemektedir. Annelerin çoğunluğu
ailelerinin “kız çocuğu okumaz” anlayışı sebebiyle eğitim almamış ya da eğitimleri yarıda bıraktırılmıştır.
Bazıları okulda öğretmenlerini sevemedikleri ve sınıf ortamına alışamadıkları için eğitim hayatını
bitirmişlerdir. Annelerin hepsi eğitim almadıkları için büyük pişmanlık duymaktadırlar. Eğer anneler eğitim
almış olsalardı çocuklarını daha bilinçli büyüteceklerini, özgüven sahibi bireyler olacaklarını, aile bütçesine
katkıda bulunabileceklerini ve toplum içinde daha saygın bir konumda olacaklarını öngörmektedirler.
Keywords: Eğitim, okuryazarlık, yetişkin eğitimi
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK KAVRAMLAR ÜZERİNE
GELİŞTİRDİKLERİ METAFORLAR
2

1 Doç. Dr. HAKAN AKDAĞ - Mersin Üniversitesi - Sosyal Bilgiler Eğitimi
Araş. Gör. VOLKAN LÜTFİ PAN - Mersin Üniversitesi - Eğitim Programları

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin en genel amacı yetişmekte olan nesillerin gelecekte bilgi/beceri olarak
donanımlı ve bunları etkin kullanabilen bireyler yetiştirmektir. Siyasi ünite olarak devletler de söz konusu
faaliyetleri bir araç olarak kullanıp devamlılığını sağlama amacında kullanabilir. Zamanın ihtiyaçlarına göre
eğitimin niceliği de niteliği de farklılık gösterebilir. Bu farklılığı olumlu yönde etkileyecek adımlar atılması
işini, gerektiğinde önlemler alınması izleyebilir. Eğitimin doğumdan ölüme yaşam boyu sürme özelliği
dikkate alındığında belli başlı güncellemelerin, düzenlemelerin ve değişikliklerin yapılması da kaçınılmazdır.
Araştırmamız kapsamında da öğretmen adaylarının yaşamlarının diğer kısmında toplum içinde kendilerini
gerçekleştirme adına seçtikleri öğretmenlik mesleğinin zihinlerinde nasıl bir izlenim bıraktığının mesleğe
başlamadan belirlenmesi ve daha sistematik bir yapının oluşturulması adına tespitlerin yapılması gerektiği
de söylenebilir. Bireyin belli bir olguyu başka bir olgu olarak görmesine olanak tanıması olarak belirtilen
metafor, bilerek ya da bilmeyerek düşüncelerimizi ve hareketlerimizi belirlediği gibi zihnimizde nasıl
anlamlandırıldığını belirlemek için kullanılabilmektedir. Bunun yanında metaforlar bilinen ile bilinmeyen
arasından özellikle kavramlar arasında ilişkiler kurarak zihinsel yapılandırma özelliğinin olduğu da
belirtilebilinir. Metaforların öğretim boyutunda kullanılması ve bilhassa kavramların açıklanmasında önemli
bir rolünün olduğu gerçeği de yadsınamaz. Araştırmamızın amacı da öğretmen adaylarının eğitim-öğretim
olguları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin kavramları nasıl algıladıklarını metaforlar aracılığı ile belirlenmeye
çalışılmıştır. Araştırmanın amacını ortaya çıkarmak için nitel araştırma yöntemleri içinde kullanılan olgu
bilim deseni kullanılmıştır. Olgubilim deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa
sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Öğretmenlik mesleğine yönelik alanyazın taranmış, bunun
yanında eğitim uzmanlarının da görüşleri alınarak öğretmenlik mesleğine ait kavramlar belirlenmiştir. Söz
konusu kavramlar açık-uçlu soru formu tekniği ile öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma
grubunu 2017-2018 akademik yılı güz yarılında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ve Sınıf
Eğitimi anabilim dallarına kayıt yaptıran 1. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışma grubunda yer alan
öğretmen adaylarının 67 kız, 53 erkek toplam 120 öğretmen adayından oluşmaktadır. Ölçme aracından elde
edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar neticesinde öneriler sunulmuştur.
Keywords: Eğitimi Öğretim, Metafor, Analiz, Değerlendirme.
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TÜRKİYE’DE MUTLULUK İLE İLGİLİ SON BEŞ YILDA YAPILAN (2000-2017) ARAŞTIRMALAR: BİR
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Prof. Dr. ERDAL HAMARTA - Necmettin Erbakan Üniversitesi - EĞİTİM BİLİMLERİ
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2

Araştırmada 2000-2017 yılları arasında yapılan mutluluk ile ilgili yüksek lisans ve doktora düzeyindeki tezler
ve ilgili makale çalışmaları incelenmiştir ve şu sorulara cevaplar aranmıştır. Çalışmaların tür(YL, DR) ve yıl
dağılımları nasıldır? Çalışmalarda nasıl bir yöntem izlenmiştir? Çalışmalarda örneklem büyüklüğü dağılımı
nasıldır? Çalışmalarda hangi gruplarla çalışılmıştır? Mutluluk ile ne tür değişkenler arasında durulmuştur?
Çalışmalarda ne tür veri toplama araçları kullanılmıştır. ? Çalışmalarda kullanılan istatistiksel teknikler
nelerdir? Bu araştırma nitel araştırma tekniklerinden içerik analizi yöntemiyle yapılmıştır. Tarafımızca
geliştirilen Tez Sınıflama Formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma kapsamında içerik
analiziyle incelenen tezlerden elde edilen veriler betimsel istatistik yöntemleri (frekans, yüzde) kullanılarak
çözümlenmiştir.
Keywords: mutluluk
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EXAMINING THE IMPACT OF ENGLISH CURRICULUM DESIGNED IN LINE WITH 7E MODEL ON
ACADEMIC ACHIEVEMENT AND RETENTION OF 11TH GRADE STUDENTS
2

1 Doç. Dr. ONUR KÖKSAL - Selçuk Üniversitesi - Mütercim Tercümanlık
Yrd. Doç. Dr. EDA ERCAN DEMİREL - Necmettin Erbakan Üniversitesi - İngiliz Dili Eğitimi

The present study aims to investigate the impact of teaching activities designed in line with 7E model on
11th graders’ academic success and retention in English courses. The study was conducted on a total
number of 63 11th grade students studying in two different classes of a state school in Konya in 2016-2017
academic year. Quasi-experimental model was used within the study. Two different groups were formed in
the study as: control group and experimental group. Assigning these groups, English course academic
achievement test was conducted as pre-test on four different 11th grade classes in the aforementioned
school, and two different 11th grade classes having no significant difference in terms of pre-test results
were assigned as control and experimental groups. While teaching activities designed according to 7E
model were implemented on the experimental group for 7 weeks, the activities of the regular curriculum
were implemented on the control group. At the end of 7 weeks of study, English course achievement test
was conducted on both groups again as post-test. 3 weeks after the implementation, retention test was
conducted on both groups. T-test was applied on the obtained data to test whether there is significant
difference between the groups. At the end of the study, it was found out that activities designed according
to 7E model significantly contribute to the academic achievement and retention of the students. The
present study has its importance in the literature in the field as bringing in teaching activities designed
according to 7E model.
Keywords: 7E model, English course achievement test, retention test
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TÜRKİYE’DE SOSYAL BECERİ KONULU YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİNE İLİŞKİN
META ANALİZ ÇALIŞMASI
1

Doç. Dr. EMEL ARSLAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Okulöncesi ABD
2 Doç. Dr. ZELİHA TRAŞ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - PDR ABD
3 Öğretmen ZEHRA KAMER - KAMER ANAOKULU - PDR SERVİSİ

Amaç: Alan yazın incelendiğinde Türkiye’de sosyal beceri değişkeni ele alınarak yapılan lisans üstü tezlerin
ayrıntılı biçimde ve bir arada ele alınmadığı anlaşılmıştır. Yöntem: Bu amaçla, sosyal beceri değişkenini konu
olarak yapılan lisans üstü çalışmaları çeşitli yönlerden ele alınmış ve bir meta analiz çalışması sunulmuştur.
Bulgular: Ele alınan başlıca değişkenler; tezlerin dili, yılı, hangi üniversitede yapıldığı, hangi anabilim dalında
yapıldığı, hangi örneklem grubunda çalışıldığı (okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, yetişkin,
kullanılan ölçekler, yöntem, veri analiz teknikleri, örneklem sayısı, eğitim programı kullanma durumu ve izin
verme durumu olarak sayılabilir. Sonuçlar:
Keywords: Sosyal beceri,okul öncesi, meta analiz
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TRANSAKSİYONEL ANALİZ VE AKRAN ZORBALIĞI: KURAMSAL BİR İNCELEME
1

Öğr. Gör. NEZİR EKİNCİ - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK
2 Doktora Öğr. MUSTAFA KERİM ŞİMŞEK - MEB 3 Prof. Dr. SEHER BALCI ÇELİK - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

TRANSAKSİYONEL ANALİZ VE AKRAN ZORBALIĞI: KURAMSAL BİR İNCELEME Bu çalışmada, transaksiyonel
analiz kuramı ile akran zorbalığı ilişkisi irdelenerek; transaksiyonel analiz kuramı bağlamında akran zorbalığı
açıklanmaya çalışılmıştır. Literatürde ortaya çıkan yaklaşım ve modeller çerçevesinde akran zorbalığı
transaksiyonel analiz kuramına göre tartışılmıştır. Aile hayatında ebeveynler sergiledikleri davranışlarıyla
çocuklarına herhangi bir durumda nasıl duygular yaşanacağını model olarak gösterir. Özellikle aile tutumları
ve iletişim tarzları ile transaksiyonel analiz incelendiğinde; eleştirel ebeveyn ve koruyucu ebeveyn ego
durumlarından sürekli ve sık mesaj almış olan çocukların akran zorbalığına maruz kalması daha muhtemel
olduğu düşünülmektedir. Ayrıca zorba davranış ile çocuk ebeveyn arasındaki ilişki ; doğal çocuk yerine daha
çok ve sık olarak uygulu çocuk ego durumundan mesaj gönderen kişilerin zorba davranışlara maruz kalacağı
varsayılmaktadır. Duygularını ifade edemeyen ve raket duygusu ile hareket eden çocukların da zorba
davranışlar gösterme ihtimalinin yüksek olduğu düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler Transaksiyonel Analiz
Kuramı, Akran Zorbalığı
Keywords: Transaksiyonel Analiz Kuramı, Akran Zorbalığı
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DEĞER BİLİNÇLENDİRME YAKLAŞIMINDA İHTİYAÇ BELİRLEME ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
1
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2

Değerler Eğitimi uygulamalarında birçok yaklaşım kullanılmakta ve bu yaklaşımlardan birisi de Dört Katlı
Düşünme Modeline dayanan ve bu modelde Özenli Düşünme ile ilişkilendirilen Değer Bilinçlendirme
(Boyutlandırma) Yaklaşımıdır. Bu yaklaşım dört temel soruna çözüm üretmeye yönelik bir yapıyı
öngörmektedir: 1.Değer Analizi: Bireylerin zihinleri değerlerin ne olduğu ile ilgili net bir algıya sahip
değildirler ve değer algısını, anlayışını netleştirmeye yönelik etkinlikler yapılmalıdır. 2.Değer Özneleştirme:
Bireyler bir değeri genellikle başkaları için öngörmekte, kendileri için öngörmeyip önemsemeyebilmektedir
ve bu algıyı ortadan kaldırmaya yönelik etkinlikler yapılmalıdır. 3.Değer Sorgulama: Bireyler hem kendi
davranışlarındaki hem de başkalarının davranışlarındaki değerleri fark edememekte, ayrıca değerlere göre
nasıl davranacağını bilememektedir ve bu sorunları bitirmeye yönelik etkinlikler yapılmalıdır. 4.Değer
Konumlandırma: Bireyler değerleri kendileri için genellikle yol gösterici olarak görmemekte ve kendileri için
ideal bir değeri ortaya koyabilmelerine yönelik etkinlikler yapılmalıdır. Değer Boyutlandırma Yaklaşımı
uygulanmadan önce bireylerin yaklaşımın varsayımlarının bireylerde ne kadar olduğunu belirleme, yani bir
kişinin Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı açısından durumunu tespit etmeye yönelik bir ölçek(liste)
geliştirilmek amaçlanmıştır. Öncelikle Değer Bilinçlendirme Yaklaşımın varsayımlarını ortaya koyan dört
temel için uzman görüşü alınarak maddeler oluşturulmuştur. Oluşturulan ölçekte (deneme formu) cevap
seçimleri beşli bir derecelendirme sistemi şeklinde yapılmıştır. Toplamda 400 kişiye uygulanmıştır. Elde
edilen veriler SPSS 22.0 Paket programı ile analiz edilmiştir. Ölçeğin geçerliğin test edilmesinde ‘’yapı
geçerliliği’’ yöntemi kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği ise Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı kullanılarak test
edilmiştir. Oluşturulan ölçek Açımlayıcı Faktör Analizine tabi tutulmuştur. Bu süreçte öncelikle anti-imaj
korelasyon matrisi dikkate alınarak, kesişim noktalarındaki değerleri 0,5 üzerinde olan maddeler dikkate
alınmış ve bu değerin altında olan maddeler çıkarılıp, işlem tekrarlanmıştır. Ayrıca hazırlanan ölçekteki
maddelerin birbiriyle binişik sayılmaması ve ölçekte kalabilmesi için faktör yük değerinin 0,45 ve üzeri olması
kabul edilerek işlemler gerçekleştirilmiştir. Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı dört temel varsayımdan oluştuğu
için ölçek için 4 faktör belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlarla birlikte Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı açısından
bireylerin ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirilmiştir.
Keywords: Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı, İhtiyaç Belirleme Ölçeği,Değer Analizi ,Değer Özneleştirme,Değer Sorgulama,Değer
Konumlandırma
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AKADEMİK ÖZYETERLİLİK VE ERTELEME DAVRANIŞININ GÖRECELİ YAŞ ETKİSİ VE CİNSİYETE
GÖRE İNCELENMESİ
2
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Yrd. Doç. Dr. ABDULLAH SÜRÜCÜ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Araştırmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik özyeterlilik ve erteleme davranışlarının
göreceli yaş etkisi ve cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırmanın evrenini 20162017 öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde öğrenim gören
öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem ise sekiz farklı anabilim dalında öğrenim gören 267 kadın, 107 erkek
olmak üzere toplam 374 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler, Jerusalem ve Schwarzer tarafından geliştirilip,
Yılmaz, Gürçay ve Ekici (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan Akademik Özyeterlik Ölçeği ve Tuckman
tarafından geliştirilip Uzun Özer, Saçkes ve Tuckman (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan Erteleme Ölçeği
ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler için iki faktörlü varyans analizi testi kullanılmıştır.
Test sonucunda eğitim fakültesindeki erkek ve yılın son çeyreğinde doğan öğrencilerin hem akademik
özyeterlilik hem de erteleme davranışı puanları yüksek olmasına rağmen, göreceli yaş etkisi ve cinsiyetin
akademik özyeterlilik ve erteleme davranışı üzerindeki ayrı ayrı ve ortak etkisinin anlamlı olmadığı tespit
edilmiştir.
Keywords: Akademik Özyeterlilik, Erteleme Davranışı, Göreceli Yaş Etkisi, Cinsiyet
Corresponding Author: Doç. Dr. ALİ ÜNAL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİL ÖĞRENME MOTİVASYON DÜZEYLERİ İLE GENEL ÖZ YETERLİK
İNANCI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
1
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2

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin dil öğrenme motivasyon düzeyleri ile öz yeterlik inancı düzeyleri
arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim
yılında İç Anadolu Bölgesindeki bir üniversitenin farklı lisans programlarında öğrenim gören öğrencileri
oluşturmaktadır. Araştırmanın problemlerine cevap bulmak amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulan
ve katılımcıların demografik özelliklerinin toplanmasını amaçlayan kişisel bilgi formu ile Mehdiyev, Uğurlu
ve Usta (2017) tarafından geliştirilen “İngilizce Dil Öğreniminde Motivasyon Ölçeği” ve Schwarzer ve
Jerusalem’in (1995) tarafından geliştirilip Türkçe’ye uyarlama çalışması Alpay (2010) tarafından
gerçekleştirilen “Genel Öz Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS veri analizi programı
kullanılarak analiz edilmiştir. Öğrencilerin İngilizce Dil Öğrenme Motivasyon düzeyi ve Genel Öz Yeterlik
İnancı düzeylerine ilişkin verilerin analizinde; aritmetik ortalama, standart sapma gibi betimsel analiz
teknikleri ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testinden yararlanılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin İngilizce Dil
Öğrenme Motivasyon düzeyi ve Genel Öz Yeterlik İnancı düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesinde
korelasyon analizinden yararlanılmıştır.Elde edilen bulgular ışığında öğrencilerin yabancı dil öğrenme
motivasyon düzeylerinin bütün alt boyutlarda ve toplam puan düzeyinde iyi düzeyde olduğu
görülmüştür.Öğrencilerin genel öz yeterlik düzeyi inançlarının ise orta düzeyde olduğu görülmüştür.
Öğrencilerin dil öğrenme motivasyon düzeyleri ile genel öz yeterlik inancı düzeyleri arasındaki ilişki
incelendiğinde bu iki faktör arasında [r=.18] pozitif yönde anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Bu doğrultuda
öğrencilerin dil öğrenme motivasyon düzeyleri arttıkça genel öz yeterlik inancı düzeylerinde de ilişki
oranında bir artış olacağı düşünülmektedir.
Keywords: Dil Öğrenme Motivasyonu, Öz Yeterlik İnancı, Korelasyon Analizi
Corresponding Author: Doktora Öğr. OSMAN ÖZDEMİR

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
147

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER
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Bu araştırmanın amacı, eğitim bilimleri alanında öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin
yüksek lisans ve doktora ders dönemlerinde, seminer ve yeterlilik sonrası dönemlerde, tez önerisi hazırlama
ve tez yazma süreçlerinde karşılaştıkları güçlükleri ortaya koymak ve öğrencilerin bazı sorunlara yönelik
önerilerini saptamaktır. Bu çalışma, lisansüstü eğitim alan öğrencilerin görüşlerini derinlemesine incelemek
ve kendi ifadeleriyle açıklamalarını sağlamak amacıyla nitel araştırma çerçevesinde durum çalışması
desenine uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında İç
Anadolu Bölgesinde bir üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsüne kayıtlı Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı’nda
öğrenim gören 16 lisansüstü öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada toplam 16 öğrenciye ulaşılmıştır.7’si erkek,
9’u bayan olan bu öğrencilerin 5’i doktora, 11’i da yüksek lisans öğrencisidir. Öğrencilerin tamamı eğitim
programları ve öğretim alanında eğitim görmektedir. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan altı adet
sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırma soruları ilgili alan yazın
incelemesi ve uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Elde edilen veriler her öğrenci için ayrı olarak
bilgisayar ortamına aktarılıp içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda “ders
döneminde yeterli okuma ve araştırma yapmama”, “eğitim aldığı ilin dışında yaşamak”, “mesleki yüklerden
dolayı araştırmaya yeterli zaman ayıramama”, “danışman hocanın ilgisizliği ve iletişim problemleri yaşama”,
“alanına ve araştırma yöntemlerine her açıdan hakim olmama” gibi belirgin sorunların varlığı ortaya
konulmuştur. Öğrenci önerilerinden en belirgin olanların ise “danışmanla sürekli iletişim halinde olunmalı”,
“bilimsel araştırma yapılmalı”, “yeterince okuma ve sorgulama yapılmalı”, “güncel araştırmalar takip
edilmeli” şeklinde olduğu görülmüştür.
Keywords: Lisansüstü Eğitim, Lisansüstü Eğitim Sorunları, Lisansüstü Eğitim Süreci
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YABANCI DİL EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ İŞİTSEL
MUHAKEME VE İŞLEM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
2
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Bu araştırmanın amacı, yabancı dil eğitimi alan okul öncesi dönem çocukları ile yabancı dil eğitimi almayan
okul öncesi dönem çocuklarının işitsel muhakeme ve işlem becerilerini incelemektir. Araştırmada ölçme
aracı olarak Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini
Nevşehir’de bulunan AKD Kids Kapadokya ile Konya’da bulunan Selçuklu Vesile Sağ Ergun Anaokulu
oluşturmaktadır. AKD Kids Kapadokya’da İngilizce ve Türkçe eğitim yoğun bir şekilde uygulanmaktadır.
Vesile Sağ Ergün Anaokulu’nda ise sadece Türkçe eğitim uygulanmaktadır. Araştırmaya, 8'i deney 8'i kontrol
grubu olmak üzere toplamda 4-5 yaş grubu 16 okul öncesi dönem çocuğu dahil edilmiştir. Alınan ön test ve
son test sonuçlarında iki dilli eğitim alan çocukların normal eğitim alan çocuklara göre işitsel muhakeme
becerilerinin istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılaştığı tespit edilmiştir. Araştırmanın verileri SPSS 21
programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Keywords: Yabancı Dil Eğitimi,İşitsel muhakeme ve İşlem Becerileri,okul öncesi eğitim
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ÇOCUK GELİŞİMİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BENLİK SAYGISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER
AÇISINDAN İNCELENMESİ
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Bu araştırmanın amacı Konya ve Ankara ilindeki Çocuk Gelişimi lisans okuyan 3. ve son sınıf öğrencilerinin
Mesleki Benlik Saygılarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çocuk gelişimi okuyan öğrencilerinin
ileriki yaşamlarında mesleksel eksiklerin giderilmesi açısından bu çalışma önemlidir. Aynı zamanda mevcut
çalışmanın bu alanda literatüre katkı sağlayacağından ve çalışmalara ışık tutacağından araştırma önem
taşımaktadır. Bu araştırma genel tarama modellerinden tekil tarama modelindedir. Tarama modelleri
geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekli ile betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır.
Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak
amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama
düzenlemeleridir (Karasar,2012). Araştırmamız kişi odaklı durum tespitine yönelik bir çalışmadır. Ayrıca 30
soruluk Arıcak Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği ile uygulanmış Çocuk Gelişimi Lisans Bölümü okuyan
öğrencilerin Mesleki Benlik Saygıları ölçüldüğünden tekil tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın
evrenini Konya ve Ankara ilinde yaşayan 3 ve 4. Sınıf Lisans Çocuk Gelişimi öğrencileri oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemi Konya Selçuk Üniversitesi 3. ve 4. sınıf, Ankara Üniversitesi Lisans Çocuk Gelişim
bölümündeki 4.sınıf öğrencileridir.
Keywords: Benlik saygısı, çocuk gelişimi.
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FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ BAŞARIYI ARTTIRMAYA YÖNELİK ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN, VELİ
GÖRÜŞLERİ
1
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Fen Bilimleri öğrencilerin teknoloji, doğa, canlı, cansız gibi birçok faktörü bir araya getirerek kombinasyon
oluşturulmasına önem vermekte ve öğrencilerin özellikle bu kombinasyonları günlük hayata aktararak
onların çevresinde olan değişimlerin farkında olmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada 8. Sınıf öğrencilerinin
fen bilimleri dersindeki başarılarını artırabilmek için ne gibi yöntemlere başvurduklarının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın çalışma evrenini Kırşehir ilinden uygun örnekleme
metodu ile seçilen üç farklı okuldan belirlenen 8. Sınıf öğrencileri, fen bilimleri öğretmenleri, okul psikolojik
danışmanları ve velileri oluşturmaktadır. Bu kapsamda çalışmaya toplamda 60 öğrenci, 15 fen bilimleri
öğretmeni, 8 okul psikolojik danışmanı ve 39 veli katılmıştır . Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı
kullanılmıştır. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu
kullanılmıştır. Görüşme formu geliştirme aşamasında uzman kanısına başvurulmuştur. Görüşmeler
araştırmacılar tarafından 8. Sınıf öğrencileri, velileri, Fen Bilimleri öğretmenleri, okul psikolojik danışmanları
ile yüz yüze ve rahat bir ortamda yapılmıştır. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada görüşmeler sonucunda
verilerin çözümlenmesinde görüşme formu incelenerek içerik analizi yapılmıştır. Araştırma bulguları
doğrultusunda; öğrencilerin Fen Bilimleri dersini zevkli ve eğlenceli bulmalarının yanı sıra dersin sınavını
orta düzeyde zor buldukları sonucuna ulaşılmıştır. Fen Bilimleri dersine çalışırken bir başarısızlık durumu ile
karşılaştıklarında destek alabilmek için okul dışında en çok internet, özel ders ve Milli Eğitim Bakanlığının
geliştirdiği EBA ( Eğitim Bilişim Ağı) dan yararlanmaktadırlar Derste karşılaştıkları başarısızlık durumunda
okul içerisinde okul psikolojik danışmanlarından yardım alan öğrenci sayısı oldukça azdır. Daha çok okul
içerisinde Destekleme ve Yetiştirme kursundan faydalanmaktadırlar. Fen Bilimleri öğretmenlerinin büyük
bir çoğunluğu soruların öğrencilerin yapabileceği düzeyde olduğunu düşünmektedir. Öğrencilerin bir
başarısızlık durumlarıyla karşılaştıklarında EBA’dan, Destekleme ve Yetiştirme kurslarından destek aldıklarını
belirtmişlerdir. okul psikolojik danışmanları öğrencileri ders öğretmenlerine yönlendirdiklerini ve gerekirse
bire bir yardım alınması için önerilerde bulunduklarını belirtmişlerdir. 8. Sınıf öğrencilerinin velileri;
çocuklarının okul derslerinin takibini sıklıkla yaptıklarını ve başarısızlık durumu ile karşılaştıklarında özel ders
ve okul kurslarından yardım aldıklarını vurgulamışlardır.
Keywords: fen eğitimi, başarısızlık nedenleri,fen başarısı
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FARKLI BRANŞLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN STEM ODAKLI ÖĞRETİM SÜREÇLERİ TASARIMI
1
2

Yrd. Doç. Dr. ENGİN KARAHAN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Eğitim Bilimleri
Arş.Gör.Dr. AHMET OĞUZ AKÇAY - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Temel Eğitim

21. yüzyıl becerileri, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) okuryazarlığı çerçevesinde
tanımlanmakta ve günümüzün rekabete dayalı dünyasının sosyal, ekonomik, kültürel ve politik sorunları ile
ilişkilendirilmektedir. STEM eğitimi disiplinleri bir araya getirerek kaliteli öğrenme, var olan bilgiyi günlük
hayatta kullanma, yaşam becerilerini artırma, üst düzey ve eleştirel düşünmeyi kapsayan bir eğitim olarak
düşünülebilir. Bu çalışma kapsamında sınıf öğretmenliği, fen bilimleri ve matematik öğretmenliği
branşlarından seçilen üçer öğretmenin STEM odaklı mesleki gelişim süreçleri incelenmiştir. Ders imecesi
yöntemi ile mesleki gelişim sürecine katılan öğretmenlerin STEM eğitimi ile ilgili ders planı tasarlama
sürecindeki deneyimleri çoklu durum çalışması yöntemi ile ortaya konmuştur. Çalışmanın verileri ders
imecesi toplantılarında gerçekleştirilen video kayıtları oluştururken, veri analizleri Miles ve Huberman’ın
(1994) genel analiz çerçevesi (veri azaltma, veri sunulması, sonuç çıkarımı, doğrulama) kullanılmıştır.
Çalışmanın sonuçları farklı branşlardaki öğretmenlerin STEM algılarının, ait oldukları branşların doğasına ve
karakteristiklerine göre değiştiğini göstermektedir. Örneğin, matematik öğretmenlerinin STEM ders planı
tasarımlarında sayısal işlem ve modellemeler ön plana çıkarken, fen bilimleri öğretmenleri araştırma
sorgulamaya dayalı teknikler üzerinden STEM tasarımları gerçekleştirmeyi hedeflemişlerdir. Bu kapsamda
Wong, Dillon ve King (2016) çalışması da farklı branşlardaki öğretmenlerin STEM algılarındaki farklılıkları
ortaya koymaktadır. Buna ek olarak, katılımcı öğretmenlerin STEM eğitimi konusundaki bilgi, tutum ve
motivasyonlarındaki farklılıkların STEM odaklı eğitim süreçlerini tasarlamalarında önemli rol oynadıkları
görülmektedir. İlgili alanyazın (Bryan & Atwater, 2002; King, Shumow, & Lietz, 2001; Lederman, 1992)
incelendiğinde öğretmenlerin tutum, inanç ve motivasyonlarının eğitim süreçlerinde önemli bir role sahip
oldukları görülmektedir. Bu çalışmada da STEM eğitimi bağlamında benzer bulgular ortaya çıkmıştır. Bu
çalışmanın sunumunda proje sürecindeki katılımcıların deneyimleri ile ilgili detaylar ortaya konularak, bu
detaylardan yola çıkarak öğretmenlerin yeni bir reform hareketine uyumları ile ilgili çıkarımlar
paylaşılacaktır. Bu doğrultuda eğitim alanında farklı roller üstlenen hedef kitlelerine STEM eğitim
reformunun potansiyeline ilişkin fikirler ve öneriler sunulması amaçlanmaktadır.
Keywords: STEM Eğitimi, Ders İmecesi,Durum Çalışması
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATATÜRK İLKELERİNE YÖNELİK METAFORİK
ALGILARI
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Sosyal bilimler eğitimi alanında farklı branş ve sınıf düzeylerinde son yıllarda üzerinde sıklıkla çalışılan önemli
bir konu içeriği Atatürk İlkeleri olmuştur. Buna göre ilgili araştırmalarda, Atatürk İlkeleri’nin verildiği derslere
yönelik öğrenci görüşleri(Akbaba, 2007), Atatürk İlkeleri’nin eğitim ortamlarındaki yeri(Özüçetin ve Nadar,
2010), ilgili derslerin öğretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri (Şimşek ve Güler, 2013) v.b.
araştırmalarda Atatürk İlkeleri temel araştırma konusu olmuştur. Bununla birlikte farklı veri toplama ve
pedagojik boyutlarıyla son yıllarda yapılan çalışmaların sayılarının arttığı görülmektedir(Işıklı, Taşdere ve
Göz, 2011; Akman ve Koçoğlu, 2016). Bu farklı nitelikteki veri toplama araçlarından bir tanesi de alan yazında
son zamanlarda sıklıkla kullanılan veri toplama araçlarından olan metaforlardır. Metaforlar alan yazında
birçok araştırmada farklı konu ve kavramlara yönelik veri toplama aracı olarak kullanılmıştır(Gök, ve
Erdoğan, 2010; Uzun ve Paliç, 2013, Taşdere, 2016). Buna göre Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının Atatürk
ilkelerine yönelik yükledikleri anlamların metaforlar yoluyla ortaya koyulduğu bu araştırmada tarama
yöntemi benimsenmiştir. Çalışma son sınıfta öğrenim gören 33 öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Buna
göre “Atatürk İlkeleri ………………. gibidir/benzer, çünkü ………………..” ifadelerinin katılımcılar tarafından
tamamlanması istenmiştir. Öğretmen adaylarının ortaya koyduğu tüm metaforlar ve bu metaforları
açıklarken kullandıkları gerekçeler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Buna göre, ortak özellikler ve benzer anlama
sahip olanlar belirlenmiş ve bunları temsil ettiği düşünülen kategoriler oluşturulmuştur. İlgili ifadeler ve
metaforlar dikkate alınarak oluşturulan kategorilerin analiz süreci devam etmektedir. Analiz sürecinin
sonunda bu kategoriler ve örnek ifadelere yer verilecektir. Bununla birlikte alan yazında yapılmış benzer
araştırma sorularıyla karşılaştırılarak spesifik önerilere yer verilecektir.
Keywords: Atatürk İlkeleri, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları, Metafor
Corresponding Author: Araş. Gör. AHMET TAŞDERE

AÇIMLAYICI FAKTÖR ANALİZİNDE FARKLI FAKTÖRLEŞTİRME VE DÖNDÜRME YÖNTEMLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
2

1 Yrd. Doç. Dr. EMRAH GÜL - Hakkari Üniversitesi - Ölçme ve Değerlendirme
Doç. Dr. ÖMAY ÇOKLUK BÖKEOĞLU - Ankara Üniversitesi - Ölçme ve Değerlendirme

Bu araştırmanın amacı, yapı geçerliği ve boyutluluk çalışmalarında sıklıkla karşılaşılan açımlayıcı faktör
analizinde kullanılan farklı faktörleştirme ve döndürme yöntemlerini çeşitli değişkenler açısından
incelemektir. Korelasyonel türde olan bu araştırmada faktör çıkarma yöntemleri olarak temel bileşenler
analizi ve en yüksek olabilirlik yöntemleri kullanılmıştır. TIMSS 2015 anketlerinde elde edilen veriler tek
boyutlu ve iki boyutlu olarak ayrılıp ayrı ayrı faktör analizine dâhil edilmiştir. Döndürme yöntemi olarak dik
döndürme yöntemlerinden varimax ve eğik döndürme yöntemlerinden ise direkt oblimin kullanılmıştır.
Boyut sayısı ve örneklem büyüklüğü değişimlenerek hangi faktör çıkarma ve döndürrme yönteminin hangi
durumda daha uygun olabileceğine karar verilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre veri yapısı tek
boyutlu olduğunda temel bileşenler analizi ve varimax döndürme yönteminin daha uygun olduğu ve
örneklem sayısının ölçekteki madde sayısının en az beş katı olması gerektiğini göstermektedir. Veri yapısı iki
boyutlu olduğunda ise, örneklem sayısının madde sayısının en az on katı olması gerekliliği araştırma
sonucunda elde edilmiştir. Bunların yanında veri iki boyutlu olduğunda açıklanan varyans oranı düşük dahi
olsa maddelerin doğru faktörde olmasına göre en iyi yöntemin faktör çıkarmada temel bileşenler,
döndürme yönteminde ise direkt oblimin olduğu görülmüştür. Faktör analizi çalışmaları yapılırken veri
yapısının boyutluluğu ve boyutlararası ilişkiler incelenerek uygun döndürme yöntemlerinin kullanılması
önerilmektedir.
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FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞÖTESİ
FARKINDALIKLARI
2

1 Öğretmen FATMA ADAK - Milli Eğitim Bakanlığı - yok
Yrd. Doç. Dr. SELDA BAKIR - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi

Fen bilimleri dersi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının bilişötesi farkındalıklarını incelemek amacıyla
yapılan bu çalışma, tarama türü bir çalışmadır. Çalışmaya 1., 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olan ve
tabakalı-amaçlı örnekleme yoluyla seçilen 236 fen bilgisi öğretmen adayı ve Burdur il merkezi ve ilçe
merkezlerindeki ortaokullar görev yapan 61 fen bilimleri öğretmeni katılmıştır. Çalışmada, Schraw ve
Dennison (1994) tarafından geliştirilen, Akın, Abacı ve Çetin (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan Biliş Ötesi
Farkındalık Envanteri ölçme aracı olarak kullanılmıştır. Ölçeğin bu çalışma için Cronbach Alfa güvenirlik
katsayısı .94 olarak hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda, fen bilgisi öğretmen adayları ve fen bilimleri
öğretmenleri yüksek düzeyde bilişötesi farkındalıklara sahip oldukları, fen bilimleri öğretmenlerinin
bilişötesi farkındalıkları ile fen bilgisi öğretmen adaylarının bilişötesi farkındalıkları arasında fen bilimleri
öğretmenlerinin lehine anlamlı bir fark olduğu bulgularına ulaşılmıştır.
Keywords: bilişötesi farkındalık, fen bilimleri öğretmenleri, fen bilgisi öğretmen adayları
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. SELDA BAKIR

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ZİHİNSEL MODELLERİ
2

1 Öğretmen HİLAL GÜNAY - Mavi Tebeşir Okulları - yok
Yrd. Doç. Dr. SELDA BAKIR - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi

Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik zihinsel modellerini belirlemek ve farklı değişkenlere
göre incelemek amacıyla yapılan bu çalışmanın çalışma grubunu, farklı sınıf düzeylerinden 200 fen bilgisi
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasının kullanıldığı bu
çalışmada, ölçme aracı olarak Türkçe karşılığı Fen Öğretmeni Çizim Testi-Kontrol Listesi (FÖÇT-KL) olan
Draw-A-Science-Teacher-Test-Checklist (DASTT-C) kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen
adaylarının kavramsal zihinsel modele sahip oldukları tespit edilmiştir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen
öğretimine yönelik zihinsel modellerinin, cinsiyet, anne ve baba eğitim durumları, mezun olunan lise türüne
göre anlamlı bir farklılık göstermediği, sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği ve genel akademik
başarı puanları ile negatif anlamlı ilişkili olduğu tespit edilmiştir.
Keywords: DASTT-C, fen bilgisi eğitimi, öğretmen adayları,zihinsel model
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TÜRKİYE’DE FEN BİLİMLERİ ALANINDA FETEMM İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR: DÜN, BUGÜN,
YARIN
1

Yrd. Doç. Dr. SELDA BAKIR - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi

Bilim ve teknolojideki inovasyonun, günümüz ülkelerinin gelişmişlik düzeylerini belirlemesiyle birlikte, yeni
nesillerin, istenilen nitelikte yetiştirilmesi eğitim camialarının hatta politikacıların ilgi odağı olmuştur. Bu
doğrultuda fen, teknoloji, matematik ve mühendislik tasarımı temelinde bir fen eğitimi yapılması ortaya
çıkmıştır. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) eğitiminde öğrenciler, bir problemin
çözümüne yönelik birden fazla alternatifin olduğunu kavrayıp, üst düzey düşünme ve sorgulama
becerilerini kullanırlar ve işbirlikli çalışmalar yaparlar. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de fen bilimleri
alanında FeTeMM ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirmesini yapmaktır. Çalışmada betimsel model
kullanılmıştır.Çalışmanın sonucunda, Türkiye’de, 2017 Fen Bilimleri Dersi Öğretim programında, Fen ve
Mühendislik Uygulamaları adıyla, 4,5,6,7 ve 8. sınıflarda eğitim öğretim döneminin son üç haftasına
karşılık gelen bir öğrenme alanının eklenmesiyle MEB tarafından FeTeMM ile ilgili somut adımların atıldığı,
FeTeMM'i konu alan ulusal makaleler incelendiğinde ise her ne kadar sayısal olarak artış göze çarpsa da,
öğretmenlerle yapılan uygulamaya yönelik çalışmaların sayılarının azlığı tespit edilmiştir.
Keywords: FeTeMM, Türkiye, fen bilimleri eğitimi
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. SELDA BAKIR

TEOG SINAVININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: BİR SOSYAL MEDYA
ANALİZİ
1
2

Doktora Öğr. MEHMET EROĞLU - Fırat Üniversitesi - Eğitim Bilimleri
Yrd. Doç. Dr. RAMAZAN ÖZBEK - İnönü Üniversitesi - Eğitim Bilimleri

Milli Eğitim Bakanlığının 2017 istatistiklerine göre Türkiye’de 17 milyon 319 bin 433 öğrenci bulunmaktadır.
Bu rakam dünya genelindeki birçok ülkenin nüfusundan daha fazladır. Bu büyük öğrenci grubunun
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Türk eğitim sisteminde sık sık reformlar yapılmaktadır. Merkezi sınavlar bu
reformların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu araştırmada son günlerde gündeme gelen temel
ortaöğretime geçiş (TEOG) sınavının kaldırılmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma
grubunu 47 öğretmen oluşmaktadır. Araştırma verileri 600 binden fazla öğretmen ve öğretmen adayı üyesi
bulunan bir sosyal medya ağından elde edilmiştir. Araştırma sorusu grup yöneticisi tarafından sorulan
“TEOG sınavının kaldırılmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz” şeklindedir. Bu soru, içerik itibariyle araştırmaya
uygun olduğu düşünüldüğünden bu araştırmaya konu edilmiştir. Bunun yanında bu şekilde katılımcıların
cevaplarının daha samimi olabileceği düşünülmüştür. Katılımcılara ilişkin bilgilerin sınırlılığı, araştırma
sorusunun araştırma amacıyla sorulmamış olması araştırmanın geçerliği ve güvenirliğine ilişkin sınırlılık
olarak değerlendirilebilir. Araştırma sorusuna grup üyelerinin verdiği cevaplar yazılı doküman haline
getirilmiştir. Elde edilen yazılı dokümanlar içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz işlemi süreci;
kodların oluşturulması, kodlara bağlı temaların oluşturulması şeklindedir. Araştırmanın geçerliği ve
güvenirliği için analizde sürekli karşılaştırma ve kontrol kodlaması yapılmıştır. Bunun yanında bu sosyal ağ
sayfasında yer alan TEOG sınavıyla ilgili diğer yorumlar incelenmiş ve bulgularla karşılaştırılmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre katılımcıların çoğu TEOG sınavının kaldırılmasını desteklemekle birlikte bazı önemli
noktaları vurgulamışlardır. Öğretmenler TEOG sınavının kaldırılmasını seçici olmaması(f=4), öğrencileri
yarıştırması (f=3) ve sınavsız eğitimin gerekliliğinden(f=1) dolayı desteklemektedirler. Öğretmenler yeni
sistemin belirsiz olması(f=6), şişirme notlar ve kayırmacılık sorunu(f=5), öğrenci motivasyonunun
düşmesi(f=1), merkezi sınavın gerekliliği(f=1) bakımından endişe yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bununla
birlikte sistemin sürekli değişmesi(f=17), değişim sürecinde paydaşların karar alma süreçlerine katılmaması
(f=8) öğretmenler tarafından şikayet edilen konulardır. Öğretmenler uzun vadeli paydaşların görüşüyle ve
bilimsel yaklaşımla oluşturulan bir değerlendirme yaklaşımını (f=6) tercih etmektedirler.
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ÖĞRETMENLER İÇİN MESLEKİ GELİŞİM ARACI OLARAK AKILLI TELEFONLAR
1

Doktora Öğr. MEHMET EROĞLU - Fırat Üniversitesi - Eğitim Bilimleri

21. yüzyılda eğitim sistemleri nitelikli bireyler yetiştirme çabası içerisindedirler. Eğitimde kalite arayışı olarak
öne çıkan bu çabalar kapsamında eğitim programlarının geliştirilmesi, eğitimde teknoloji entegrasyonu,
öğretmen eğitiminin iyileştirilmesi gibi reformlar yapılmaktadır. Eğitimde kalitenin arttırılmasında en önemli
bileşen öğretmen niteliğidir. Çünkü öğretmen niteliği gözardı edilerek yapılacak reformların beklenen etkiyi
sağlaması mümkün değildir. Öğretmenin niteliğinin arttırılması da mesleki gelişimle mümkün olmaktadır.
Mesleki gelişim de yaşam boyu öğrenmeyi gerektiren bir süreçtir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde
öğretmenlerin mesleki gelişimi için her yerde ve her zaman öğrenmelerine fırsat tanıyan yaklaşımların tercih
edilmesi gerekmektedir. Mobil öğrenmede zaman ve mekan sınırı olmadan öğrenmeye imkan tanıdığından
öğretmenlerin mesleki gelişimi için önemli fırsatlar sunmaktadır. Günlük yaşamın ve iş yaşamının da
vazgeçilmez unsurları olan akıllı telefonlar ise mobil öğrenme fırsatı sunan mobil cihazlardır. Akıllı telefonlar
çok fonksiyonlu kullanımları, boyutu ve yaygınlığı bakımından mobil öğrenmede öne çıkmaktadır. Bu
araştırmanın amacı öğretmenlerin mesleki gelişiminde akıllı telefonların kullanılabilirliğini, avantajlarını ve
sınırlılıklarını incelemektir. Bu bağlamda mevcut araştırmalar incelenerek bulgular ortaya konacaktır.
Öğretmenlerin mesleki gelişiminde cep telefonlarının kullanımına ilişkin yapılmış çalışmaları incelemeyi
amaçlayan bu çalışmada doküman analizine başvurulacaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, öğretmenlerin
mesleki gelişiminde cep telefonlarının kullanımına ilişkin ERIC, EBSCO, SCIENCE DIRECT, ULAKBIM, DOAJ,
ASOS, INDEKS, SOBIAD veritabanları kapsamındaki dergilerde, YÖK tez tarama sisteminde ve GOOGLE
SCHOLAR da yayınlanan makaleler, tezler ve bildiriler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise, 20072017 yılları arasında öğretmenlerin mesleki gelişiminde cep telefonlarının kullanımıyla ilgili makale, tez ve
bildiriler oluşturmaktadır. Araştırma sonuçları ortaya konularak önerilerde bulunulacaktır.
Keywords: Mesleki gelişim, akıllı telefon, mobil öğrenme
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE ALGILARI
1

Araş. Gör. MEHMET AŞIKCAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi - Sınıf Eğitimi ABD
2 Öğretmen SELMA UÇAR AŞIKCAN - İbrahim Ethem Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi -

Araştırmanın temel amacı, lise öğrencilerinin üniversite kavramına ilişkin algılarının incelenmesidir. Bu amaç
doğrultusunda şu sorulara cevaplar aranmıştır: (1) Öğrencilerin üniversite kavramına ilişkin sahip oldukları
metaforlar (ya da zihinsel imgeler) nelerdir? (2) Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi kavramsal
kategoriler altında toplanabilir? (3) Bu kavramsal kategoriler sınıf düzeyi bakımından farklılık göstermekte
midir? Bu araştırma, nitel bir araştırma desenlerinden biri olan olgubilim deseninde incelenmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunu, 2017/2018 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılında 180 lise öğrencisi
oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerinin kitap okumaya ilişkin algılarını ortaya çıkartmak için her
bir öğrenciden “Üniversite ……gibidir, çünkü……..” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Ayrıca öğrencilere
açık uçlu şu soruları cevaplamaları da istenmiştir: (1) Geleceğiniz ile üniversite arasında nasıl bir bağlantı
kuruyorsunuz açıklayınız. (2) Üniversitede eğitim almanın insan hayatına etkileri ne yöndedir? Açıklayınız.
Elde edilen veriler kodlama ve ayıklama aşaması, örnek metafor derleme aşaması, kategori geliştirme
aşaması, geçerlik ve güvenirliği sağlama aşaması ve verilerin bilgisayar ortamına aktarılma aşamalarıyla
analiz edilmektedir. Açık uçlu sorular içerik analizine tabi tutulmaktadır.
Keywords: Üniversite, lise öğrencisi, metafor
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TÜRKİYE’DE OKUL DIŞI YAPILAN FAALİYETLERİN PISA 2015 VERİLERİNE GÖRE FEN
OKURYAZARLIĞINA ETKİSİ
1

Araş. Gör. SAMİ PEKTAŞ - Gazi Üniversitesi - Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
2 Araş. Gör. HASAN TABAK - Gazi Üniversitesi - Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Dünya üzerinde eğitimin ne yöne gideceğini, hangi politikaların geliştirileceğini ve gerek okul bazında
gerekse genel eğitim reformları eğitim sisteminin bir çıktısı olarak görülen öğrenci başarı üzerinde yapıldığı
bilinmektedir. Dolayısıyla buradan elde edilen çıktı göstergeleri birçok devlette öğretmen değerlendirmesi,
okul değerlendirilmesi, eğitimin planlanması, eğitim politikalarının geliştirilmesi gibi birçok eğitime yön
veren eylemi etkilemektedir. Dünya üzerinde Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü bazen de İktisadi
İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı’nın (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) öğrenci
başarısı ile birlikte okula gitmeden önce ve okuldan döndükten sonra öğrencilerin kahvaltı yapma,
arkadaşlarıyla vakit geçirme, elektronik oyun oynama, kitap okuma ve akşam yemeği yeme gibi sosyal ve
okul derslerini ilgilendiren faaliyetlerin bulunduğu ham veri sunduğu bilinmektedir. Genel olarak alan
yazının incelendiğinde akademik başarıyı salt olarak okul içi faaliyetlerin değil okul dışı öğrenci faaliyetlerinin
de etkili olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla küresel çapta büyük veri sunan ilgili kurum ve kuruluşların
verilerinden genel olarak küçük değişkenleri ancak büyük değişiklikler yapabilecek değişkenler üzerinde
aramak yerinde olabilmektedir. Buradan elde edilecek veri bilgiye dönüştürülerek eğitime yön verecek bir
bilgiye dönüşebilmektedir. PISA 2015 Türkiye örnekleminde yer alan öğrencilerin okul dışı faaliyetlerinin fen
okuryazarlık düzeyine etkisini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaç bağlamında yapılan araştırma
ilişkisel tarama modeli niteliğindedir. İlişkisel tarama modeli ele alınan değişkenler arasındaki ilişkileri en
doğru şekilde açıklayarak çıkan sonuçları tahmin etme fırsatı sunmaktadır. Türkiye örnekleminde yer alan
5895 öğrenci kullanılarak ele alınan değişkenler bağlamında yapısal eşitlik modeli kurulmuştur. Yapısal
eşitlik modellemesi kurulmadan önce, değişkenlere ait ölçme modelleri doğrulanmıştır. Ölçme modeline ve
yapısal modele ait verilere ilişkin çok değişkenli normallik varsayımları test edildiğinde Relative Multivariate
Kurtosis değerinin, kritik değer olan 1.00 değerinden yüksek olma kuralı göz önünde bulundurulmuştur.
Değişkenler arasındaki ilişkiler incelendiğinde kurulan yapısal eşitlik modelinin doğrulandığı okul dışı
faaliyetlerin fen okuryazarlık düzeyleri üzerinde etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords: Okul Dışı Faaliyetler, PISA 2015, Fen Okuryazarlığı
Corresponding Author: Araş. Gör. SAMİ PEKTAŞ

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
157

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “MATEMATİK”
KAVRAMINA YÖNELİK ALGILARININ METAFOR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ INVESTIGATION OF
PERCEPTIONS OF PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES AND SCIENCE TEACHER CANDIDATES
TOWARDS "MATHEMATICS" CONCEPT BY METAPHOR ANALYSIS
2

1 Yrd. Doç. Dr. KAMİLE ÖZER AYTEKİN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Okul Öncesi Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. BİLGE PEKER - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Bu araştırmanın temel amacı okul öncesi öğretmen adayları ile fen bilgisi öğretmen adaylarının “matematik”
kavramına ait algılarını metaforlar aracılığı ile incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Necmettin
Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı’nda
öğrenim görmekte olan 81, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda
öğrenim görmekte olan 69 öğretmen adayı olmak üzere toplamda 150 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmanın verileri her öğretmen adayının “matematik ………..gibidir; çünkü……………” cümlesinin
tamamlanmalarıyla elde edilmiştir.. Elde edilen verilerin analizi ve yorumlanmasında içerik analizi tekniği
kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adayları toplam 150 geçerli metafor meydana
getirmiştir. Bu metaforlar ortak özelliklerine göre 11 farklı kavramsal kategoriye ayrılmıştır. Analiz
sonuçlarından; “zeka oyunları”, “yiyecek-içecek”, “cansız varlık”, “evren”, “yaşamsal olay”, “duygu”,
“yıpranma”, “tedavi edici”, “çözüm bulucu”, “aktivite” ve “diğer” kategorilerine ait metaforlar üretilmiştir.
Hayat boyu kullanılacak olan matematik becerilerinin özellikle okul öncesi dönemden başlayarak çocuklara
kazandırılması ve yine küçük yaşlardan itibaren doğayla ilgili olaylarda kullanılacak olan matematik
becerilerinin çocuklar tarafından nasıl kullanılacaklarına dair şüpheye düşmeden kullanımları öğretmenlerin
matematiğe karşı algıları ile ilgilidir. Bu araştırma, öğretmen adaylarının matematik algılarının
şekillenebileceği yeni program, hizmet ve yöntemler için bir öneri niteliği taşımaktadır.
Keywords: Okul Öncesi Öğretmen Adayları, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları, Matematik, Metafor.
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KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİ YORDAYICILIĞI
1

Yrd. Doç. Dr. NUR DEMİRBAŞ ÇELİK - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2 Prof. Dr. FİDAN KORKUT-OWEN - Bahçeşehir Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Bu araştırmanın amacı, yetişkinlerin cinsiyet ve yaşlarına göre iletişim becerilerinin farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemek ve kişilik özelliklerinin iletişim becerilerini yordayıcılığını ortaya koymaktır. Bu
amaçla yaşları 22 ile 46 arasında değişen 187 yetişkinden İletişim Becerileri Ölçeği-Yetişkin Formu, Beş
Faktör Kişilik Ölçeği ve kısa bir kişisel bilgi formu aracılığıyla veri toplanmıştır. Verilerin analizinde t testi, tek
yönlü varyans analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. İletişim ile ilgili ölçeğin temel beceriler ve kendini
ifade etme, iletişime özen gösterme, ilişki kurmaya isteklilik, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim ve
iletişim ilkelerine uyma olmak üzere beş alt boyutu bulunmaktadır. Kişilikle ilgili olan ölçeğin de
dışadönüklük, sorumluluk, yumuşak başlılık, duygusal denge ve deneyimlere açıklık olmak üzere beş alt
boyutu vardır. Yapılan analizler sonucunda kadınların toplam iletişim becerileri puanı ile etkin dinleme ve
iletişime özen ile iletişim ilkelerine uyma alt boyutundaki puanları erkeklerin puanlarından daha yüksek
puan olduğu belirlenmiştir. Yaşa göre yalnızca iletişime özen gösterme boyutunda farklılık vardır. Buna göre
yaş arttıkça iletişime gösterilen özenin arttığı bulunmuştur. Regresyon analizi sonuçlarına göre, toplam
iletişim becerileri puanının %17.8’inin dışadönüklük ve sorumluluk kişilik özellikleri ile açıklandığı
belirlenmiştir. Kişilik özelliklerinin İletişim Becerileri Ölçeğinin alt boyutları yordayıp yordamadığını
belirlemek üzere her bir alt ölçek için regresyon analizi yapılmıştır. Buna göre temel beceriler ve kendini
ifade etme boyutunun %8.8’inin, ilişki kurmaya ve sürdürmeye isteklilik boyutunun %19,3’ünin
dışadönüklük faktörü tarafından açıklandığı belirlenmiştir. İletişime özen gösterme boyutunun %9’3’ü
sorumluluk faktörü tarafından yordanmaktadır. Etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim boyutunun %8.6’sı
dışadönüklük ve % 4.6’sı sorumluluk boyutları tarafından açıklanmaktadır. İletişim ilkelerine uyma
boyutunun ise, %15,2’si duygusal denge faktörü tarafından yordanmaktadır. Bulgular alanyazın ışığında
tartışılmıştır.
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ÖĞRENCİLERİN OKULDA YALNIZLIK VE ÖĞRETMENİN OLUMSUZ DAVRANIŞININ PISA 2015 FEN
OKURYAZARLIĞI, MATEMATİK OKURYAZARLIĞI VE OKUMA BECERİLERİNE ETKİSİ
2
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Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA KILINÇ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Araştırma kapsamında incelenen PISA, yani Uluslararası Öğrenci Başarısını Belirleme Programı, OECD
ülkelerinde zorunlu eğitimin sonuna yaklaşan 15 yaşındaki öğrencilerin topluma aktif katılımları için bazı
temel bilgi ve becerileri ne derecede edindikleri ölçülmeyi amaç edinen bir araştırmadır. PISA projesi;
Bireylerin matematik, fen bilimleri, okuma becerisi gibi temel beceri gerektiren zorunlu eğitimin sonunda,
belirlenen kazanımlara ne seviyede sahip olduklarını değerlendirmektedir. Türkiye’nin PISA’dan elde ettiği
sonuçların genellikle düşük olması ve başarının yıllara göre birbirine yakın olmasının uygulanan eğitim
sisteminde bir takım problemlerin olduğunu ve bu sorunların araştırılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.
Bu sorunlarda bazıları da öğrencilerin okulda kendilerini yalnız hissetme duyguları ve öğretmelerin
öğrenciye yönelik olumsuz tutum ve davranışlarıdır. Bu tarz olumsuz duyguların öğretim ortamı bünyesinde
yaşanmasının başarının düşmesine sebebiyet verip vermediği de tartışılması gereken bir konu olarak
düşünülmektedir. Bu bağlamda yapılan araştırmada, PISA 2015 Türkiye örnekleminde yer alan öğrencilerin
okulda kendisini yalnız hissetme duyguları ve öğretmenlerin öğrenciye karşı olumsuz tutum ve
davranışlarının fen ve matematik okuryazarlığı ve okuma becerilerine etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Bu
amaç bağlamında yapılan araştırma ilişkisel tarama modeli niteliğindedir. Türkiye örnekleminde yer alan
5895 öğrenci kullanılarak ele alınan değişkenler bağlamında yapısal eşitlik modeli kurulmuştur. Yapısal
eşitlik modellemesi kurulmadan önce, değişkenlere ait ölçme modelleri doğrulanmıştır. Ölçme modeline ve
yapısal modele ait verilere ilişkin çok değişkenli normallik varsayımları test edildiğinde Relative Multivariate
Kurtosis değerinin, kritik değer olan 1.00 değerinden yüksek olma kuralı göz önünde bulundurulmuştur.
Değişkenler arasındaki ilişkiler incelendiğinde kurulan yapısal eşitlik modelinin doğrulandığı öğrencilerin
okulda yalnızlık ve öğretmenin olumsuz tutum ve davranışının PISA uygulamalarında göstermiş olduğu
performansları üzerinde etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords: Okulda yalnızlık, Tutum, Davranış, PISA 2015, Okuryazarlık
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MEVLANA’NIN DÜŞÜNCELERİNİN VAROLUŞÇU FELSEFE VE PSİKOLOJİ KAVRAMLARIYLA
İNCELENMESİ
1

Dr. ERTUĞRUL TALU - Ahi Evran Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

13. Asrın ortalarında Horasandan kalkıp Konya'ya yerleşen değişik kültür ve coğrafyalardan gelen bilgileri
olağanüstü seziş ve duyuşunun perspektifi altında kullanan, bu bağlamda Anadolu kültürünün yetiştirdiği
büyük düşünür ve mutasavvıf bir sanatçı olarak sayılan Mevlana bütün söylemlerinin odağına insanı koymuş,
eserlerinde insanın varoluş nedeni , değeri ve yaşam amacının önemi üzerinde durmuştur. Mevlana’nın
asırlar öncesinden insana ilişkin görüşleri incelendiğinde insanın yaşamdaki yerini ve anlamını sorgulama
konusunda kendisinden sonraki zamanlarda ortaya çıkan bugünkü batı medeniyetine ait felsefe ve
psikolojideki bazı ekollerin ortaya attığı görüşlerle yer yer benzerlikler gösterdiği görülmüştür. İşte bu
çalışmanın amacı, Mevlana’nın asırlar öncesinden günümüzde hala geçerliliğini ve önemini sürdüren
Varoluşçu Felsefe ve Psikolojik Danışma yaklaşımına ilişkin bazı temel kavramlar üzerindeki görüşlerini ele
almak ve incelemektir. Çalışma literatür taramaya dayalı bir derleme çalışmasından oluşmaktadır. Bu
çalışmada Mevlana’nın görüşleri ”İnsanın Değeri ve Varlık Yapısı”, “Kendini Tanıma ”, “Anı Yaşamanın
Önemi”, ”Seçme Özgürlüğü” ve “Yabancılaşma” gibi Varoluşçu Felsefe ve Psikolojik Danışma yaklaşımından
seçilmiş bu önemli kavramlar çerçevesinde ele alınıp incelenmiştir. Sonuç itibarıyla bu çalışmanın
Mevlana’nın asırlar öncesinden ortaya attığı ve savunduğu bazı görüşlerin günümüzde hala geçerliliğini
sürdüren “Varoluşçu Yaklaşım” gibi hem Felsefik hem de Psikolojik bir içeriğe sahip olan görüşlerle nasıl
örtüştüğünü ortaya koyması açısından konuyla ilgili literatüre önemli bir katkı sağlayacağı, diğer yandan ise
özellikle Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Psikoloji ve Felsefe alanında öğrenim gören öğrencileri ve meslek
çalışanlarını bu konularda bilgilendirerek, yine onların konuyla ilgili farkındalık düzeylerinin gelişmesine
önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Keywords: Varoluşçu Yaklaşım, Kendini Tanıma, Anı Yaşamanın Önemi, Seçme Özgürlüğü Yabancılaşma
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PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ YAŞAMDA ANLAM ARAYIŞLARI İLE DEPRESYON
DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
2

1 Dr. ERTUĞRUL TALU - Ahi Evran Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik
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Bu araştırmanın amacı Psikolojik Danışman adaylarının, yaşamda anlam arayışları ile depresyon düzeyleri
arasındaki ilişkiyi çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırma genel tarama modeline uygun olarak
gerçekleştirilmiş olup, araştırmanın çalışma gurubunu Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim
Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalında öğrenim gören 250 üçüncü ve dördüncü
sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş
olan “Kişisel Bilgi Formu”, Psikolojik Danışman adaylarının yaşamda anlam arayışlarını ve depresyon
düzeylerini belirlemek için ise Yaşamda Anlam Ölçeği (YAO)” ve “Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ)”
kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, tek yönlü varyans analizi, pearson korelasyon katsayısı ve
regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın veri analiz süreci devam ettiğinden, elde edilecek bulgular
ışığında sonuç ve önerilere ilişkin bilgilere daha sonra yer verilecektir.
Keywords: Psikolojik Danışman Adayları ,Yaşamda Anlam Arayışı, Depresyon
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ÖĞRENCİLERDE DUYUŞSAL DAVRANIŞ OLUŞUMUNDA ÖĞRETMENLERİN MODEL
DAVRANIŞLARININ ETKİSİ
1
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2 Yrd. Doç. Dr. ZEYNEL HAYRAN - Ahi Evran Üniversitesi - Türkçe Eğitimi Bölümü

Giriş Bireyde beklenen bireysel, sosyal ve mesleki değerlerin gerçekleşmesi bireyin içsel yönden uyarılması
kadar dışsal yönden uyarılmasıyla mümkündür. Eğitim-öğretim sürecinde yer alan dışsal uyaranlar arasında
öğretmen davranışları en temel uyarıcılardan birisidir. Öğretmenin sözel davranışları kadar sözel olmayan
model davranışları değer oluşumunda önemli yer tutmaktadır. Amaç: Öğrencinin öğrenmeye isteklilik
göstermesinde, öğrenmeye ilgi duymasında ve odaklanmasında öğretmenin model davranışlar sergilemesi
oldukça baskın bir rol oynar. Öğretmenin model davranışları, öğrencinin uyaranları almasına,
odaklanmasına, benimsemesine, savunduğu değerler haline gelmesinde önemli bir yer tutar. Bu çalışmada,
değer verilen ve benimsenen model öğretmen davranışlarının öğrencilerde değer oluşumuna etkisinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem Bu amaçla çalışmada öğrencilerin değer verdikleri model öğretmen
davranışları üzerine görüşleri incelenmiştir. Çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın
verileri, araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış sorular ile yapılan görüşme tekniğin ile
elde edilmiştir. Görüşme sorularına öğrencilerin verdikleri yanıtlar kaydedilip, elde edilen bilgiler üzerinde
içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016–2017 öğretim yılında Türkçe, Sınıf
öğretmenliği, okulöncesi, ilköğretim matematik ve fen bilgisi öğretmenliği anabilim dallarında okuyan
öğrenciler arasında gönüllü olarak görüşmeye katılan üçer öğrenci oluşturmuştur. Görüşme toplam 15
öğrenci ile 4 hafta sürdürülmüştür. Öğrencilerin model öğretmen davranışı olarak kabul ettikleri
davranışlara hangi bağlamda değer yükledikleri tematik olarak analiz edilmiştir. Sonuç Tematik olarak
incelenen öğrenci görüşleri, öğretmenlerin sınıfa girişteki özgüveni, öğrenciyle iletişime verdiği önem,
öğrenciyi yüreklendirme ve motive etme, kendine özgü doğal davranma, öğrencinin sorunlarını kendisi
yaşıyormuşçasına duyarlık gösterme, davranışlarını sorun odaklı yönetme boyutlarına odaklanmıştır. Bu tür
davranış modelinin öğrencilerin, kendisine, yakın çevresine, okula, akranlarına, insanlara, hayvanlara ve
doğaya karşı değer algılarında değişme yol açacağı algısı ortaya çıkmıştır. Eğitimde ebeveynden, öğretmene
kadar her kesimin aynı model davranışları sergilemesinin duyuşsal eğitim açısından gerekliliği dile
getirilmiştir.
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ÇOCUĞA VERDİĞİ MESAJ VE DİL AÇISINDAN ÇİZGİ FİLMLERE BAKIŞ
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2

ÇOCUĞA VERDİĞİ MESAJ VE DİL AÇISINDAN ÇİZGİ FİLMLERE BAKIŞ * Figen GÜLEŞ 1 Selçuk Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi fgules@selcuk.edu.tr Betül KARACA 2 btl.krc.18@gmail.com Büşra CEYLAN 2
busraceylan.199519@gmail.com Merve ULAŞKIN 2 merveulaskin94@gmail.com ÖZET: Çocuklar
teknolojinin hızlı gelişimi doğrultusunda televizyon, telefon ve bilgisayar gibi kitle iletişim araçlarıyla çok
daha erken yaşta tanışmaya başlamışlardır. Bunlar içerisinde televizyon, en erken yaşta karşılaşılan
araçlardandır. Bilgisayar ve cep telefonlarının kolay taşınabilirliği ebeveynler tarafından küçük yaşlarda
çocuğa ekran sunumunu kolaylaştırmış ve böylece çocukların televizyondan hariç ev ve okul ortamlarının
dışında ki alanlarda da ekran karşısında geçirdiği zaman önemli ölçüde artmıştır. Çocukları ekrana bağlayan
en önemli eğlence unsurunun çizgi filmler olduğu genel kabul gören bir durumdur. Çizgi filmlerin görsel ve
işitsel özelliklerinin çocuğun dünyasına yönelik tasarımı sürekli ve ilgiyle izlenmesini sağlamaktadır. Çocuklar
çizgi filmlerde verilen mesajları ve kullanılan dili farkına varmadan süreklilik içinde alır ve öğrenirler. Bu
mesajların neler olduğu ve çizgi filmlerde kullanılan dilin özelliklerinin incelenmesi çalışma açısından
önemlidir. Bu nedenle çalışmada; okul öncesi kurumlarına devam eden çocukların (36-72 ay) izledikleri çizgi
filmlerde kullanılan dil özellikleri ve verilmek istenen mesajların olumlu ve olumsuz açıdan değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Çalışma grubu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı
Selçuklu ilçesinde bulunan iki adet bağımsız anaokulundan 179 çocuk (36-72 aylık) ile oluşturulmuştur.
Araştırmacılar çocuklarla yüz yüze görüşerek en çok sevdikleri 3 çizgi filmi tespit etmişler, alınan cevaplar
doğrultusunda izlenecek çizgi filmler belirlenmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda oluşturulan kayıt
formuna göre çizgi filmler araştırmacılar tarafından izlenerek değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Araştırmanın sonucunda olumlu dil özelliklerini iyi yansıtan ve olumsuz dil özelliklerini içeren çizgi filmler
tespit edilmiş olup, olumlu ve olumsuz mesaj özellikleri taşıyan çizgi filmler de belirtilerek, ebeveyn ve
öğretmenlere önerilerde bulunulmuştur. Anahtar sözcükler: çizgi film, çizgi filmlerde mesaj, çizgi filmlerde
dil, okul öncesi dönem, televizyon ------------------------------------------------- * Bu çalışmada “Çizgi Filmlerde
Kullanılan Dil Özellikleri ve Verilmek İstenen Mesajlar” adlı lisans bitirme tezinden yararlanılmıştır. 1. Sağlık
Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi, Dr. 2. Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi
Bölümü Lisans Öğrencileri
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İLK VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA NÜKLEER ARAŞTIRMA MERKEZİ (CERN)
ALGILARI: MEDYA VE BİLİMSEL GERÇEKLER
1

Y. Lisans Öğr. MUHAMMED RIZA ERKOL - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
2 Doç. Dr. MUSTAFA DURMAZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) en önemli bilim merkezlerinden biridir. CERN’de yapılan
araştırmalar günümüz teknolojisinin sınırlarını zorlamakta ve bilimsel çalışmaların hızlanmasına zemin
hazırlamaktadır. Ancak, eğitim sistemimiz içerisinde Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi bünyesinde
gerçekleştirilen araştırmalar ve uygulama alanlarını ilk ve ortaöğretim öğrencilerine aktarabileceğimiz bir
program yer almamaktadır. Bu nedenle, öğrencilerimizin CERN hakkında ya hiç bilgiye sahip olmadıkları ya
da herhangi bir bilimsel temele dayanmayan medyadan edinilmiş kulaktan dolma bilgilere sahip oldukları
görülmektedir. Bu çalışmada CERN TÜRK ÖĞRETMEN ÇALIŞTAYINA katılan ve döndüklerinde konferanslar
düzenleyerek CERN’de yapılan çalışmaları ilgili gruplara aktaran eğitimcilerin konferansına katılan 50
öğrenciye ve CERN hakkında hiçbir eğitim almamış ya da konferansa katılmamış 50 öğrenciye CERN ile ilgili
sorular içeren bir anket uygulanmıştır. Yapılan çalışma sonunda hiçbir eğitime katılmayan öğrencilerin
sorulara verdiği cevapların tutarsız ve bilimsellikten uzak olduğu, eğitim almış öğretmenlerin
konferanslarına katılan öğrencilerin ise tutarlı ve bilimselliğe yakın cevaplar verdiği görülmüştür. İki grubun
verdiği cevaplar arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, CERN’de yapılan
araştırmaların kavram yanılgılarına neden olmadan öğrencilerimiz tarafından fark edilmesi ve öğrenilmesi
noktasında öğrencilerin uzmanlardan ya da eğitim almış kişilerden destek alması gerekliliğini ortaya
koymaktadır.
Keywords: CERN, CERN eğitimi, CERN Araştırmaları, CERN ve medya
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARİYER UYUM YETENEKLERİ: KARİYER GELECEKLERİ VE KARİYER
ARZULARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
1 Araş. Gör. AHMET KARA - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - PDR
Araş. Gör. TÜNCAY TUTUK - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Özel Eğitim
3 Araş. Gör. ERMAN KAYIŞDAĞ - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Özel Eğitim
2

Öğretmen Adaylarının Kariyer Uyum- Yetenekleri: Kariyer Gelecekleri ve Kariyer Arzuları Açısından
İncelenmesi Amaç: Kariyer uyum yetenekleri, lisans eğitimiyle başlayan ve kariyeri sonlandırmaya kadar
devam eden; yaşam boyu gelişim sürecinde bireyin mesleğine uygunluğunu ilgi, yetenek, değer ve kişilik
özellikleri açılarından değerlendirmesi ve mesleğine yönelik kariyer seçenekleri üretip kendisine uygun
olduğunu düşündüğü kariyer amaçlarına yönelmesi olarak tanımlanmaktadır. Kariyer uyum yetenekleriyle
ilgili pek çok değişken vardır. Kariyer geleceği ve kariyer arzusu bu değişenlerden bazılarıdır. Bu çalışmanın
amacı, öğretmen adaylarının kariyer uyum yeteneklerini kariyer gelecekleri ve kariyer arzuları açısından
incelemektir. Yöntem: Bu araştırma, ilişkisel desende gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu 133 kadın 94
erkek olmak toplam 227 öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kariyer
Uyum-Yetenekleri Ölçeği, Kariyer Geleceği Ölçeği ve Kariyer Arzusu Ölçeği kullanılmıştır. Veri analizi için
kariyer geleceğinin ve kariyer arzusunun, kariyer uyum yeteneklerini yordama düzeyini belirlemek için çoklu
regresyon tekniği, kariyer uyum yeteneklerinin cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını
belirlemek için bağımsız gruplar için t-testi tekniği, kariyer uyum yeteneklerinin bölüm ve yaşa göre anlamlı
düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı ise ANOVA tekniği kullanılmıştır. Bulgular: Kariyer geleceği ve kariyer
arzusu ile kariyer uyum yetenekleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur [R=.51, R2=.27, F=27.16 p<.01].
Kariyer geleceği ve kariyer arzusu, kariyer uyum yeteneklerine ait toplam varsayın yaklaşık %27’sini
açıklamaktadır. Regresyon katsayısının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçlarına göre kariyer geleceği (β: .18)
ve kariyer arzusu (β: .44) kariyer uyum yetenekleri üzerinde önemli bir yordayıcı olduğu bulunmuştur (p<.01;
p<.05). Kariyer uyum yeteneklerinin erkek ve kadın öğretmen adaylar arasında anlamlı bir fark olmadığı
bulunmuştur [p>.05]. Aynı şekilde kariyer uyum yeteneklerinin bölüme göre anlamlı bir şekilde fark olmadığı
bulunmuştur [p>.05]. Sonuçlar: Öğretmen adaylarının kariyer uyum yetenekleri ile kariyer gelecekleri
arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Öğretmen adaylarının kariyer uyum yetenekleri arttıkça kariyer
gelecekleri artmaktadır. Aynı şekilde öğretmen adaylarının kariyer arzuları ile kariyer uyum yetenekleri
arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Öğretmen adaylarının kariyer uyum yetenekleri arttıkça kariyer
arzuları da artmaktadır. Son olarak kadın öğretmen adayları ve erkek öğretmen adayları kariyer uyum
yeteneklerine eşit vurgu yapmaktadırlar. Anahtar Kelimeler: Kariyer Uyum- Yetenekleri, Kariyer Gelecekleri,
Kariyer Arzuları
Keywords: Kariyer Uyum- Yetenekleri,Kariyer Gelecekleri,Kariyer Arzuları
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “GEOMETRİ”
KAVRAMINA YÖNELİK ALGILARININ METAFOR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
2

1 Yrd. Doç. Dr. BİLGE PEKER - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Matematik Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. KAMİLE ÖZER AYTEKİN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Okul Öncesi

Bu araştırmanın temel amacı okul öncesi öğretmen adayları ile fen bilgisi öğretmen adaylarının “geometri”
kavramına ait algılarını metaforlar aracılığı ile incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Necmettin
Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı’nda
öğrenim görmekte olan 81, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda
öğrenim görmekte olan 69 öğretmen adayı olmak üzere toplamda 150 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmanın verileri her öğretmen adayının “geometri ……. gibidir; çünkü ……” cümlesinin
tamamlanmalarıyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi ve yorumlanmasında içerik analizi tekniği
kullanılmıştır. Araştırmanın analiz sonuçlarına göre öğretmen adayları toplam 106 geçerli metafor meydana
getirmiştir. Bu metaforlar ortak özelliklerine göre 12 farklı kavramsal kategoriye ayrılmıştır. Bu kavramsal
kategoriler; “zekâ oyunları”, “yiyecek-içecek”, “cansız varlık”, “evren”, “yaşamsal olay”, “duygu”,
“yıpranma”, “tedavi edici-çözüm bulucu”, “aktivite”, “imgesel”, “karmaşa” ve “diğer” kategorik
metaforlardan oluşmuştur. Hayat boyu kullanılacak olan matematik becerilerinden biri olan geometrik
kavramların özellikle okul öncesi dönemden başlayarak çocuklara kazandırılması ve yine küçük yaşlardan
itibaren doğayla ilgili kavram ve olayları anlamada yardımcı olacak olan matematik becerilerden geometrik
kavramlar bilgisi ve kullanımının çocuklar tarafından nasıl algılanacakları ve kullanılacaklarına dair öz
yeterlikleri öğretmenlerin geometrik kavramlara karşı olan algıları ile ilgilidir. Bu araştırma, öğretmen
adaylarının geometrik kavram algılarının şekillenebileceği yeni program, hizmet ve yöntemler için bir öneri
niteliği taşımaktadır.
Keywords: Okul Öncesi Öğretmen Adayları, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları, Geometri, Metafor
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM TERCİHLERİ İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN CHAID ANALİZİ
KULLANILARAK İNCELENMESİ
2

1 Araş. Gör. ÖZKAN SAATÇİOĞLU - Ankara Üniversitesi - Ölçme ve Değerlendirme
Araş. Gör. SEDAT GELİBOLU - Ankara Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Bu araştırmanın temel amacı üniversite birinci sınıf öğrencilerinin bölüm tercihleri üzerinde etkili olan
faktörlerin CHAID (Chi-squared Automatic Interaction Detection-Otomatik Ki-kare Etkileşim Belirleme)
analizi ile incelenmesidir. CHAID analizi bir bağımlı değişken ile birden çok bağımsız değişken arasındaki
ilişkilerin ortaya konulmasını amaçlayan araştırmalarda kullanılan açıklayıcı bir tekniktir. Bu analiz yardımı
ile model içerisindeki faktörlerin etkileşim ve ortak kombinasyonları tespit edilmekte ve görsel olarak
sunulan karar ağacı ile yorumlama kolaylaşmaktadır. İlişkisel tarama modelinde yürütülen bu araştırmanın
çalışma grubunu Ankara ilindeki üç devlet üniversitesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören toplam 637
birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubu oluşturulurken, maksimum çeşitliliğin sağlanması
amaçlanmıştır. Böylece öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümler üniversite giriş puanı düşük, orta ve
yüksek olmak üzere üç kategoriye ayrılmış ve her kategoriden en az iki bölüm araştırmaya dahil edilmiştir.
Veri toplama aracı olarak araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin bölüm tercihleri ile ilişkili faktörlerin
belirlenmesi için geliştirilen anket ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Veriler gönüllü öğrencilerin katılımıyla
sınıf ortamında toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır. Yapılan analiz
sonuçlarına göre elde edilen bulgular üniversite öğrencilerinin bölüm tercihlerini en iyi açıklayan değişkenin
“bölümün kazandırdığı mesleğin iş bulma imkanlarının çok olması” olduğunu göstermektedir. Diğer
açıklayıcı değişkenlerin ise “kendini geliştirme imkanları, kazancının yüksek olması, meslekte yükselme
imkanları, bölümün popüler olması, bölümün öğrencilerin ilgilerine uygun olması ve cinsiyet” olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Böylece bölüm tercihlerinde meslek değerlerinin önemli olduğu, öğrencilerin bir
bölümü tercih ederken genel olarak bölümün kazandırdığı mesleğin koşullarını dikkate aldıkları ifade
edilebilir. Bölümlere göre değerlendirme yapıldığında ise sağlık ve hukuk alanlarındaki bölümleri seçen
öğrencilerin iş imkanlarını daha fazla dikkate aldıkları, fen ve edebiyat alanlarını tercih edenlerin ise iş
imkanının yüksek olmasını daha az önemsedikleri belirtilebilir.
Keywords: Bölüm Tercihi, CHAID Analizi, Meslek Seçimi
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ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ KONUSUNDA HAZIRLANAN DOKTORA TEZLERİNİN İÇERİK
ANALİZİ
1

Araş. Gör. ELİF NUR BOZER ÖZSARAÇ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Eğitim Programları ve Öğretim
2 Prof. Dr. İSA KORKMAZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Eğitim Programları ve Öğretim

Eleştirel düşünme becerisi, 2005 yılında yapılandırmacı yaklaşıma göre yenilenen eğitim programları ile
birlikte milli eğitimin kazandırmayı hedeflediği temel beceriler arasında yerini almıştır. Eleştirel düşünmenin
temel beceri olarak programlarda yer aldığı 2005 yılından bu yana her yıl artan sayıda araştırmalar yapıldığı
görülmektedir. Bu araştırmanın amacı da eleştirel düşünmeyi doktora tez konusu olarak seçmiş ve çalışmış
araştırmacıların tezlerini çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Bu çalışmada, metin veya metinlerden
oluşan bir kümenin içindeki belli kelimelerin veya kavramların varlığını belirlemeye yönelik yapılan içerik
analizi tekniği kullanılmıştır. Bu bağlamda YÖK’ün ulusal tez merkezinde, 2005 yılından 2017 yılına kadar
“Eğitim ve Öğretim” alanında hazırlanan tezler içinde “eleştirel düşünme” çalışılan 76 doktora tezine
ulaşılmıştır. Ancak çalışmada araştırmacılar tarafından erişimine izin verilen 61 tez incelenebilmiştir. Elde
edilen bulgulara göre çalışmaların en çok 2013 (11 tez) ve 2014 (9 tez) yıllarında yapıldığı görülmüştür.
Araştırmacıların 27’sinin bayan,34’ünün bayan olduğu ve ölçek olarak çoğunlukla eleştirel düşünme eğilim
ölçeklerinin kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca ders bazlı yapılan çalışmaların önemli bir kısmının fen dersi ve
derse teknolojinin entegrasyonu üzerine odaklandığı tespit edilmiştir.
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ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİ AMAÇLARININ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ
DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
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Öğretmen EYÜP SULTAN YÜKSEL - MEHMET AKİF İLKOKULU 2 Öğretmen FERGÜL KILIÇ - MEHMET AKİF İLKOKULU -

Eğitim sistemlerinin nihai amacı; topluma faydalı, toplumsal değerleri gözeten, etkili iletişim becerilerini
edinmiş, değişime uyum sağlayabilen, öğrenme kaynaklarına erişme ve bunlardan etkin bir şekilde
yararlanma becerilerini kazanmış, bilgi iletişim teknolojilerini verimli kullanabilen, kendisiyle ve toplumla
barışık, inisiyatif alan, araştıran, sorgulayan ve eleştirel düşünme becerilerine sahip özgür bireyler
yetiştirebilmektir. Bu niteliklere sahip bireylerden oluşacak bir toplumun inşasında en önemli görev ise
öğretmenlere düşmektedir. Öğretmenlik mesleğine ilişkin sorun alanları göz önüne alındığında, sorunların
çözümü için sürecin en başında yer alan öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarındaki eğitim öğretim
faaliyetlerinden başlayarak istihdam edilen öğretmenlerin emekliliklerine kadar devam eden tüm aşamalar
bütünsel bir sistemin birbirini etkileyen temel unsurları olarak değerlendirilmelidir. Bu amaçla MEB
tarafından 2017-2023 yılları arasında gerçekleştirilecek eylemleri kapsayan “Öğretmen Strateji Belgesi”
geliştirilmiştir. Öğretmen Strateji Belgesi’nde 3 amaç ve 8 hedef bulunmaktadır. Bu amaç ve hedeflerin
sağlıklı yürütülebilmesi için sistemli, planlı, programlı uygulanması gereklidir. Bu nedenle bu araştırmada
Öğretmen Strateji Belgesi’nin uygulanacağı kesim olan öğretmenler ve uygulamanın takibini yapacak olan
yöneticilerin görüşlerini incelemek amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel yöntem, verilerin çözümlenmesinde
ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini tesadüfî küme örnekleme yöntemiyle
seçilen 55 yönetici, 87 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacı
tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ve 11 soruluk Yapılandırılmış Görüşme Formu kullanılmıştır.
Araştırmanın sonucunda yöneticilerin % 81.6’sı olumlu görüş bildirirken; öğretmenlerin % 47,2’si olumsuz
görüş bildirmişlerdir.
Keywords: öğretmen stratejibelgesi,performans değerlendirme,öğretmen,yönetici
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ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN BİLİŞİM LİDERLİĞİ ÖZELLİKLERİNİN
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2

Okul müdürlerinin sahip oldukları liderlik özellikleri, öğrenci başarısına etki ettiği kadar okulun tüm
paydaşlarının da gelişimi ve farkındalığı açısından büyük önem taşımaktadır. Okul müdürlerinden en çok
beklenen liderlik özelliği öğretimsel anlamda sergiledikleridir. Öğretimsel bir lider olarak okul müdürünün
başta öğretmenler olmak üzere tüm okul paydaşlarını öğrenmeye yönlendirme, öğrenme fırsatları yaratma
ve öğrenme konusunda model olması beklenmektedir. Günümüz koşullarında okul müdürlerinin öğretimsel
lider olma özelliklerinin yanında farklı liderlik özelliklerine sahip olması bir zorunluluk halini almıştır. Bilginin
yaygınlaştığı, kullanımının arttığı ve haberleşmenin hızlandığı bu yeni ortamda okul müdürlerinin bilişim
noktasında da lider olması gerekli hale gelmiştir. Bilişim dünyasındaki hızlı ilerlemenin modern yönetim
bilimlerine uygulanmasının sonucu olarak meydana gelen yönetim bilişim sistemleri, örgüt yöneticilerine
ihtiyaç duydukları bilgiyi doğru yerde ve zamanda güvenli bir şekilde sağlamayı hedeflemektedir. Bu
bağlamda karşımıza çıkan bilişim liderliği kavramı, iletişimi geliştirme amaçlı, bilginin kullanılmasında birey,
grup ve örgütleri etkileme gücüne sahip olmak şeklinde tanımlanabilir. Belirtilen bu durum kapsamında
araştırmanın amacı, öğretmenlerin okul müdürlerinin bilişim liderliği davranışları hakkındaki görüşlerini
ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Aydın İline bağlı Milli Eğitim okullarında görev yapmakta
olan 14 Öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubunun seçiminde kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi
kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ise yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Elde edilen
verileri derinlemesine incelemek adına bu araştırmada ‘içerik analizi’ yöntemi kullanılmıştır. İçerik
analizinde temel amaç, öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin bilişim liderliği davranış şekillerine
ulaşmaktır. Elde edilen bulgular analiz aşamasında olup, analiz aşamaları ise (1) veriler kodlanması, (2)
temaların bulunması, (3) kodların ve temaların organize edilmesi ve (4) bulguların yorumlanması ve
tanımlanması şeklinde yapılacaktır.
Keywords: Bilişim, Bilişim Liderliği,Okul Müdürü
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ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMI TANITIM SEMİNERLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
1

Yrd. Doç. Dr. BERTAN AKYOL - Adnan Menderes Üniversitesi - Eğitim Yönetimi ve Denetimi
2 Yrd. Doç. Dr. SONER ALADAĞ - Adnan Menderes Üniversitesi - Temel Eğitim
3 Yrd. Doç. Dr. SERDAR ÇİFTCİ - Adnan Menderes Üniversitesi - B.Ö.T.E.

Bu çalışmanın amacı 2017-2018 yılında uygulamaya başlanacak öğretim programlarının tanıtımına ilişkin
verilen seminerlerin etkililiği hakkında öğretmenlerinin görüşlerini almaktır. Bu çalışmada nitel araştırma
yöntemlerinden fenomenoloji (olgu bilim) deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Aydın İline bağlı Milli Eğitim
okullarında görev yapmakta olan 12 Öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubunun seçiminde kolay
ulaşılabilir örneklem yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilerini derinlemesine incelemek adına bu
çalışmada ‘içerik analizi’ yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri
açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Elde edilen bulguların analiz aşamaları ise (1) veriler
kodlanması, (2) temaların bulunması, (3) kodların ve temaların organize edilmesi ve (4) bulguların
yorumlanması ve tanımlanması şeklinde yapılmıştır. İçerik analizi, toplanan verilerin derinlemesine analiz
edilmesini gerektirir ve önceden belirgin olmayan temaların ve boyutların ortaya çıkarılmasına olanak tanır.
Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre öğretmenler, yapılan seminerler için kalabalık olması konusunda
rahatsızlıklarını ifade etmektedirler. Daha küçük çalışma gruplarıyla yapılacak olan toplantılar ile verimli
çalışma gerçekleştirebileceklerini de belirmektedirler. Ayrıca, yeni öğretim programına ilişkin yapılan
sunumun seminer eğitimleri kapsamında yapılmasını öğretmenler olumlu bulmuşlardır. Elde edilen bir diğer
sonuca göre ise sunum gerçekleştiren görevlilerin sunum teknikleri ve etkili iletişim becerisi gibi eksiklikleri
öğretmenler tarafından görüşmelerde bildirilmiştir. Ek olarak, müfredat değişiklikleri ile ilgili öğretmenlere
basılı olarak sunulan belgeler genellikle faydalı olmuştur. Basılı notlar, kitapçıklar vb. materyal dağıtılmayan
öğretmenler bu eksikliği görüşme formlarında ifade etmektedirler. Bazı öğretmenler ise sunumu yapılan
konularla ilgili elektronik ortamda e-posta ile bilgi/belge paylaşımın faydalı olacağı görüşünü
belirtmektedirler.
Keywords: Öğretim Programı,Seminer,Öğretmen Görüşleri
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MÜZİK EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORUNLARI ÜZERİNE MÜZİK
ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
2

1 Doç. Dr. TÜRKER EROĞLU - Gazi Üniversitesi - Müzik Eğitimi
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Eğitimin her alanında olduğu gibi müzik eğitiminde de ölçme ve değerlendirme öğrenme ve öğretme
sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sağlıklı bir ölçme ve değerlendirme için müzik öğretmenlerinin ölçme ve
değerlendirmede karşılaştıkları sorunların bilinmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı müzik
eğitiminde ölçme ve değerlendirmede karşılaşılan sorunları müzik öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda
belirlemektir. Nitel desende yürütülen çalışmada içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Gaziantep il merkezinde
görev yapan 8 müzik öğretmeniyle gerçekleştirilen odak grup görüşmesinde yarı yapılandırılmış görüşme
formuyla araştırmanın verileri toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analiziyle çözümlenerek temalara
ulaşılmıştır. Bu temalar; 1) ölçme araçlarından kaynaklanan sorunlar, 2) ölçme ve değerlendirmenin yapıldığı
ortamdan kaynaklanan sorunlar, 3) ölçme ve değerlendirmeyi yapandan kaynaklanan sorunlar, 4) diğer
sorunlar olarak şekillenmiştir. Çalışmada katılımcıların verdikleri cevaplar kodlanarak doğrudan alıntılarla
çalışmanın güvenirliği arttırılmıştır. Kodlamalar iki ayrı araştırmacı tarafından, birbirinden bağımsız olarak
yapılmış ve uyum yüzdesi % 86 olarak bulunmuştur. Görüş ayrılığına düşülen hususlar üzerinde de
uzlaşılmıştır. Araştırmada ulaşılan bulgulardan hareketle 1) müzik eğitimden kullanılacak ölçme araçlarının
nicelik ve nitelik olarak yetersiz olduğu, 2) ölçme ve değerlendirme için okullarda yeterli donanıma sahip
bölümlerin bulunmadığı, 3) müzik öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye dair yeterli bilgiye sahip
olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
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SEVERAL ALTERNATIVES IN PROGRAM EVALUATION: WHICH EVALUATION MODEL TO
CHOOSE?
1

Öğr. Gör. Dr. GÜLÇİN MUTLU - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Temel Yabancı Diller

Gredler (1996) defines program evaluation as “sets of activities involved in collecting information about the
operation and effects of policies, programs, curricula, courses and educational software and other
instructional materials” (p. 13). The need for such sets of assessment activities used for program evaluation
has resulted in the emergence of evaluation approaches and techniques in the literature. Thus, different
curriculum evaluation models have been proposed. Gredler (1996) has grouped such models under two
main umbrella terms. These two major evaluation approaches are utilitarian approaches and intuitionistpluralist evaluation approaches. Utilitarian evaluation approaches which are sometimes referred as
management approaches are related to managerial or product-oriented thinking in that they serve decision
makers and the information needs of them are dealt with (Fitzpatrick, Sanders & Worthen, 2004; Gredler,
1996). Intuitionist-pluralist evaluation approaches hold a pluralist view of evaluation in that not only the
needs and concerns of the decision makers, but also all the individuals associated with the evaluation are
taken into consideration. Hence, these two different perspectives and their advantages and disadvantages
should be taken into consideration when choosing a program evaluation model and some associated
evaluation tasks. Therefore, this presentation will discuss the most popular program evaluation models
belonging to these two approaches with a purpose to enable the audience to differentiate between the
utilitarian and pluralistic perspectives in evaluation so as to decide on the most suitable evaluation model
for their own purposes. Part of the aim of this presentation is to help the audience to decide on the
evaluation models with regard to the discipline areas to be evaluated and in that there will be a specific
focus on program evaluation for the purposes of foreign languages classrooms and foreign language
courses. Some examples for the evaluation of foreign language programs will be provided during the
presentation.
Keywords: program evaluation, program evaluation models, curriculum evaluation for foreign language programs
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME MOTİVASYONU DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER
AÇISINDAN İNCELENMESİ
1
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2

Bu araştırmada, öğretmen adaylarının öğretme motivasyonu düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmış ve
öğretmen adaylarının öğretme motivasyonu düzeyleri; cinsiyetlerine, bölümlerine, sosyo-ekonomik
düzeylerine, akademik başarılarını algılayışlarına ve bölüme istekli olup olmamalarına göre incelenmiştir.
Araştırma betimsel bir çalışma olup, ilişkisel tarama modelinin karşılaştırma türünde tasarlanmıştır.
Araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi dördüncü
sınıfta öğrenim gören 801 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçme yöntemine gidilmeyerek
evrenin tamamına uygulama yapılmış ancak çalışmaya öğrencilerin % 51,06’sı ile 409’u katılmıştır.
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının kişisel özelliklerine göre dağılımları incelendiğinde, % 68,9’unun
erkek, % 31,1’inin kadın olduğu görülmektedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Öğretme Motivasyonu
Ölçeğinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız örneklemler t-testi, Kruskal
Wallis H testi, Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Ayrıca, öğretme motivasyonlarının çeşitli değişkenlere
göre normalliğini ve varyanslarının homojenliğini incelemek için çarpıklık-basıklık katsayıları, histogram
grafikleri ve Levene testinden yararlanılmıştır. Grup ortalamaları arasındaki farkın etki büyüklüğünün
belirlenmesi için ise d ve η2 değerleri incelenmiştir. Verilerin analizi sonucunda, öğretmen adaylarının,
öğretme motivasyonları “orta” düzeyde olduğu görülmüştür. Cinsiyet değişkeninin öğretmen adaylarının
öğretme motivasyonunu etkileyen bir faktör olmadığı sonucuna varılmıştır. Bölüm değişkenine göre yapılan
incelemede, Fen Bilgisi, Sınıf, İngilizce, Özel Eğitim, Sosyal Bilgiler ve Türkçe bölümleri ile Okul Öncesi
bölümünde öğrenim gören öğretmen adayları arasında; Fen Bilgisi, Sınıf, İngilizce, Özel Eğitim, Sosyal Bilgiler
ve Türkçe bölümlerinde öğrenim görenlerin lehine farklılaşma olduğu sonucuna varılmıştır. Sosyo-ekonomik
düzeyi yüksek olan öğretmen adaylarının, öğretme motivasyonu; orta ve düşük olanlardan anlamlı bir
şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının, akademik başarılarını algılayışları ile öğretme
motivasyonları arasında anlamlı olarak farklılaşma gözlenmemiştir. Ayrıca öğretmen adaylarından
bölümlerine istekli olanların, bölümlerine istekli olmayanlara göre öğretme motivasyonu düzeylerinin daha
yüksek olduğu söylenebilir.
Keywords: Öğretmen adayları, Öğretme motivasyonu, Motivasyon.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELİRSİZLİĞE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER
AÇISINDAN İNCELENMESİ
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2

Bu araştırmada, öğretmen adaylarının belirsizliğe ilişkin tutumlarının ne düzeyde olduğunun belirlenmesi
amaçlanmış ve öğretmen adaylarının belirsizliğe ilişkin tutum düzeyleri; cinsiyetlerine, bölümlerine, sosyoekonomik düzeylerine, akademik başarılarını algılayışlarına ve bölüme istekli olup olmamalarına göre
incelenmiştir. Araştırma betimsel bir çalışma olup, ilişkisel tarama modelinin karşılaştırma türünde
tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
dördüncü sınıfta öğrenim gören 801 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada evrenin tamamına uygulama
yapılmış ancak çalışmaya öğrencilerin % 51,06’sı ile 409’u katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak
Belirsizliğe Karşı Tutum Ölçeğinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız
örneklemler t-testi, Kruskal Wallis H testi, Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Ayrıca, belirsizliğe ilişkin
tutumlarının çeşitli değişkenlere göre normalliğini ve varyanslarının homojenliğini incelemek için çarpıklıkbasıklık katsayıları, histogram grafikleri ve Levene testinden yararlanılmıştır. Grup ortalamaları arasındaki
farkın etki büyüklüğünün belirlenmesi için ise d ve η2 değerleri incelenmiştir. Verilerin analizi sonucunda,
öğretmen adaylarının, belirsizliğe ilişkin tutumlarının “orta” düzeyde olduğu görülmüştür. Cinsiyet
değişkenine göre öğretmen adaylarının belirsizliğe ilişkin tutumları incelendiğinde kadın öğretmen adayları
lehine anlamlı farklılaşma tespit edilmiştir. Bölüm değişkenine göre yapılan incelemede, Okul Öncesi
bölümü ile BÖTE, Fen Bilgisi, Matematik, İngilizce ve PDR bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adayları
arasında; Müzik bölümü ile Fen Bilgisi, İngilizce, Özel Eğitim ve Sosyal Bilgiler bölümlerinde öğrenim gören
öğretmen adayları arasında anlamlı farklılık gözlenmiştir. Bu farklılaşmanın Okul Öncesi ve Müzik
bölümlerinde öğrenim görenlerin lehine olduğu belirlenmiştir. Sosyo-ekonomik düzeyi orta ve düşük olan
öğretmen adaylarının belirsizliğe ilişkin tutumlarının yüksek olanlardan anlamlı bir şekilde farklılaştığı, bu
farklılaşmanın da sosyo-ekonomik düzeyi orta ve düşük olan öğretmen adaylarının lehine olduğu
görülmüştür. Öğretmen adaylarının, akademik başarı algılarının öğretmen adaylarının belirsizliğe ilişkin
tutumlarını etkileyen bir faktör olmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarından bölüme istekli
olmayanların belirsizliğe ilişkin tutum düzeylerinin, bölüme istekli olanlardan daha yüksek olduğu
söylenebilir.
Keywords: Öğretmen adayları, Belirsizliğe İlişkin Tutum, Tutum.
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ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE
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Yrd. Doç. Dr. EYÜP İZCİ - İnönü Üniversitesi - EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Doktora Öğr. CEM ŞENOL - İnönü Üniversitesi - EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

1
2

Bu araştırmanın amacı, 2015-2016 eğitim öğretim yılında ilk defa uygulanan 11. Sınıf Fizik Dersi Öğretim
Programını öğretmen görüşlerine göre değerlendirmektir. Nitel araştırma yönteminin fenomonoloji deseni
ile gerçekleştirilen bu araştırmada deneyimlenen fenomen “güncellenen 11. sınıf fizik öğretim programı”dır,
bunu deneyimleyen ise liselerde görev yapan fizik öğretmenleridir. Çalışmada, fenomenoloji türlerinden
önyargısız fenomenoloji kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu; amaçlı örnekleme stratejisine göre
fenomenolojik araştırmalarda kullanılan ölçüt örnekleme yoluyla oluşturulmuştur. Dolayısıyla bu
araştırmada çalışılan konunun yapısı gereği fizik öğretmenlerinin liselerde beş yıl ve üzeri görev yapıyor
olmaları, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 11. sınıflarda bir önceki fizik öğretim programına göre ders
vermiş olmaları ve araştırmaya gönüllü katılarak deneyimlerini açık bir şekilde ifade etmiş olmaları ölçüt
olarak belirlenmiştir. Bu kriterler de göz önünde bulundurularak, araştırmanın verilerini toplamak üzere
Doğu Anadolu Bölgesinde iki ayrı ilde bulunan MEB’e bağlı liselerde görev yapan 14 öğretmen belirlenmiştir.
Etik kaygılardan dolayı öğretmenlerin çalıştığı liseler açıkça ifade edilmemiştir. Veriler, araştırmacılar
tarafından hazırlanmış olan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak görüşme tekniğiyle elde
edilmiştir. Verilerin analizi, MAXQDA nitel veri analiz programı kullanıla¬rak ve içerik analizi yaklaşımı
benimsenerek gerçek¬leştirilmiştir. Elde edilen verilere göre, hizmet-içi eğitim verilmeden yeni programa
geçildiği, öğrenci seviyesinin düşüklüğü, kazanımlara ulaşmak için sürenin yetersizliği, konu başlıklarının
netliği, araç-gereç yetersizliği, ünite sorularının zorluğu gibi sonuçlara ulaşılmıştır.
Keywords: 11. sınıf fizik öğretim programı, program değerlendirme, fenomenoloji.
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KENDİ KENDİNE ÖĞRENMEYE İLİŞKİN YAPILAN ARAŞTIRMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Bu araştırmanın amacı, 2001-2015 yılları arasında kendi kendine öğrenme ile ilgili yapılmış Türkiye orijinli
çalışmaları incelemektir. Çalışma kapsamında aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır: 1. Kendi
kendine öğrenme araştırmaları ne şekilde(kitap, tez, makale, bildiri) sınıflanmaktadır? 2. Kendi kendine
öğrenme araştırmalarında hangi araştırma değişkenleri tercih edilmektedir? 3. Kendi kendine öğrenme
araştırmalarında hangi araştırma yöntemleri kullanılmıştır? 4. Kendi kendine öğrenme araştırmalarındaki
örneklem özelliklerinin(alanı, eğitim kademesi, yaş, cinsiyet, örneklem büyüklüğü ) dağılımı ne şekildedir?
5. Kendi kendine öğrenme araştırmalarında hangi veri toplama araçları yaygın olarak kullanılmaktadır? 6.
Kendi kendine öğrenme araştırmalarında hangi veri analiz yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır? Kendi
kendine öğrenmeye ilişkin çalışmaları incelemeyi amaçlayan bu çalışmada doküman analizine
başvurulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu, kendi kendine öğrenmeyle ilgili ERIC, EBSCO, SCIENCE
DIRECT, ULAKBIM, DOAJ, ASOS, INDEKS, SOBIAD veritabanları kapsamındaki dergilerde, YÖK tez tarama
sisteminde ve GOOGLE SCHOLAR da yayınlanan Türkiye orjinli makaleler, tezler ve bildiriler oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemi, 2001- 2015 yılları arasında kendi kendine öğrenmeyle ilgili Türkiye orijinli
ulaşılabilen makale, tez ve bildiriler oluşturmaktadır. Yayınların taranmasında kendi kendine öğrenme, öz
yönetimli öğrenme, yetişkin öğrenmesi anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında
araştırmacılar tarafından hazırlanan “araştırma tanımlama formu” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen
verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından ilgili veri tabanlarından elde edilen
araştırmalara ilişkin bilgiler araştırma veri formuna yazılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak elde
edilen veriler frekans ve yüzde şeklinde tablolaştırılmıştır. Araştırmada güvenirliği sağlamak amacıyla
araştırmacılar birbirinden bağımsız olarak kodlama yapılmış daha sonra bu kodlamalar karşılaştırılarak,
kontrol kodlamasındaki uyuma bakılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de kendi kendine öğrenmeye
ilişkin çalışmaların sayısı sınırlıdır ve makaleler ön plana çıkmaktadır. Araştırmalarda cinsiyet, yaş, başarı, öz
yeterlik, öğretim stili, mesleki yeterlik, kontrol odağı, sınıf düzeyi değişkenlerin kullanılmıştır. Araştırmaların
daha çok tarama ve ilişkisel modelde tasarlandığı görülmüştür. Araştırmaların daha çok yükseköğretim
düzeyinde hemşirelik ve öğretmenlik bölümlerinde yapıldığı belirlenmiştir. Bu araştırmalarda ölçeklerin
sıklıkla kullanılmıştır. Analizlerde t testi, Anova, regresyon analizi sıkılıkla kullanılmıştır.
Keywords: kendi kendine öğrenme, yaşamboyu öğrenme, derleme araştırma
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TÜRKİYE’DE ÖĞRETMENLİK OLGUSU: BİR FACEBOOK SAYFASI ANALİZİ
1

Doktora Öğr. MEHMET EROĞLU - Fırat Üniversitesi - Eğitim Bilimleri

Sosyal medya, günümüzde her yaş ve meslek grubundan insanların düşüncelerini ve eserlerini paylaşacakları
olanaklar yaratan sanal ortamlardır. Araştırmalar sosyal medya kullanımının gün geçtikçe attığını
göstermektedir. Bu sanal ortamlar öğretmenler tarafından da yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu
araştırmanın amacı Türkiye’deki öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik
görüşlerini belirlemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseninde tasarlanmıştır.
Araştırmanın çalışma grubu 800 öğretmen ve öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırma verileri yaklaşık
640 bin öğretmen ve öğretmen adayı üyesi bulunan bir facebook sayfasından elde edilmiştir. Araştırma
sorusu grup yöneticisi tarafından paylaşılan “Öğretmenlik mesleğini 3 kelime ile anlatır mısınız?”
şeklindedir. Bu soru, araştırma yapmak amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanmamıştır. Ancak içerik
itibariyle araştırmaya uygun olduğu düşünüldüğünden bu araştırmaya konu edilmiştir. Bunun yanında bu
şekilde katılımcıların cevaplarının daha samimi olabileceği düşünülmüştür. Ancak ortaya çıkan bu durumlar,
araştırmanın geçerliği ve güvenirliğine ilişkin sınırlılık olarak görülebilir. Araştırma sorusuna grup üyelerinin
verdiği cevaplar yazılı doküman haline getirilmiştir. Elde edilen yazılı dokümanlar içerik analizi yöntemiyle
analiz edilmiştir. Öncelikle dokümanlar incelenerek kodlar ve bu kodların bağlı olduğu temalar
oluşturulmuştur. Temalandırma işlemi yapılırken sürekli karşılaştırma analizi yöntemi kullanılmıştır. Analizin
her aşamasında da veriler sürekli olarak birbiriyle karşılaştırılmış benzerliklerine ve farklılıklarına göre
temalandırma işlemi yapılmıştır. Güvenirliği sağlamak amacıyla veriler farklı kodlayıcılar tarafından
kodlanarak kontrol kodlaması yapılmış ve kodlamalar karşılaştırılmıştır. Öğretmenlerin araştırma sorusuna
verdikleri cevapların, sevgi, fedakarlık, sabır, kutsallık, mesleki gelişim, iş yükü, tatil, çay, düşük statü, sağlık
sorunları, istihdam-atama sorunları, maddi sorunlar, yönetimsel sorunlar temaları altında toplandığı
belirlenmiştir. Katılımcılar öğretmenliğin sevgi, sabır, fedakarlık gerektiren zor ve kutsal bir meslek olduğunu
vurgulamışlardır. Bununla birlikte statüsü düşük bir meslek olduğunu, maddi olarak tatmin sağlamadığını ve
sağlık sorunlarına sebep olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenlerin atama ve istihdamı konusunda
önemli sorunların olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığının ve okul yöneticilerinin bazı uygulamalarının
öğretmenleri zor durumda bıraktığını ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçlarına bağlı olarak bazı önerilerde
bulunulmuştur.
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ON YIL VE ÜSTÜ KIDEME SAHİP ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
1

Doç. Dr. SABAHATTİN ÇİFTÇİ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
2 Lisans Öğr. MERVE TEMEL - Necmettin Erbakan Üniversitesi - okulöncesi

İçinde bulunduğumuz çağda bilginin hızla artması ve yayılmasının sonucunda özellikle teknolojide yaşanan
gelişmeler birçok alanda etkisini göstermekte, bunun sonucunda birçok alanda hızlı bir değişim ve dönüşüm
yaşanmaktadır. Eğitim sistemleri de bu değişim ve dönüşümden tüm yönleriyle etkilenmektedir. Eğitim
sisteminin hiç kuşkusuz önemli ögelerinden birisi olan öğretmenlerin de bu değişim karşısında durağan
olarak kalmaları sağlıksız ve toplumun ihtiyaçlarına karşılık vermeyen bir eğitim ortamı yaratacaktır.
Günümüzde birçok meslek dalında olduğu gibi öğretmenlerinde üniversiteden mezun olurken almış
oldukları bilgilerle mesleklerini sürdürebilmeleri pek mümkün görülmemektedir. Bu nedenle çalışmalara,
hizmet içi eğitimlere katılmaları bilgi ve görgülerini artırmada faydalı olacaktır. Öğretmenlerin kendilerini
geliştirmelerinin bir yolu da lisansüstü eğitimdir. Birçok ülke öğretmenlerin lisansüstü eğitim yapmasını
teşvik ederken Finlandiya gibi ülkeler de öğretmenlerin lisansüstü eğitim yapmaları bir zorunluluk haline
getirilmiştir. Türkiye’ye bakıldığında ise lisansüstü eğitim yapan öğretmenlerin daha çok okuldan yeni mezun
olan öğretmenler olduğu görülmekte, mesleki kıdemi arttıkça öğretmenlerin lisansüstü eğitimden
uzaklaştıkları gözlenmektedir. Yapılan bu araştırmada mesleki kıdemi on yıl ve üstünde olan öğretmenlerin
lisansüstü eğitimle ilgili görüşleri ortaya konmaya çalışılacaktır.
Keywords: Öğretmen, lisansüstü eğitim
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KİNEDUX: A NEW INTERACTİVE ASSİSTİVE TEACHİNG MATERİAL DEVELOPED FOR INDİVİDUALS
WİTH SPECİAL EDUCATİONAL NEEDS
1

Uzman KÜRŞAT ÖĞÜLMÜŞ - Kırıkkale Üniversitesi -

Nowadays, as technology progresses and as it advances, new teaching methods and materials are
developed. Generally, educators prefer technology-assisted materials in learning environments for the sake
of smoothing the way of learning. Specially using such assistive teaching materials make the learning
process easier for individuals with special educational needs (SEN). Furthermore, they are effective because
of dealing with more than one sense. The aim of this study is to present a new interactive assistive teaching
material developed by the researches for individuals with special educational needs. The name of this
interactive technology-assisted material is Kinedux. It is a bodily movement interactive game which was
designed and developed by using Unity3D game engine and Microsoft Kinect motion sensor device. The
main aim of this new material is to teach while entertaining the user. It takes the commands of the user in
a contactless way by detecting body movements.
Keywords: Assistive Teaching Technology, Kinedux, Individuals with Special Educational Needs, Kinect, Educational Game
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REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME GÜCÜ VE
EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
2

1 Yrd. Doç. Dr. SİBEL DAL - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Temel Eğitim
Doç. Dr. KADİR BİLEN - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - matematik ve temel eğitim bölümü

Günümüzde ideal olarak okullarda öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini kullanmalarını ve
geliştirmelerini destekleyecek öğretim yöntem ve tekniklerin kullanılması, bu yönde etkinlikler geliştirilmesi
beklenmektedir. Bu idealin gerçekleşmesi için kuşkusuz eğitim ve öğretimle ilgili hizmeti veren tüm
paydaşların; okul müdürü, öğretmen ve psikolojik danışmanların eleştirel düşünme becerisi kazanmış
olmaları önemlidir. Bu idealin gerçekleşmesindeki diğer önemli öğe; bu paydaşların öğrenme, öğretme ve
zekaya ilişkin değerleri ve teorilerine ilişkin inançlarıdır. Epistemolojik inançlar olarak ifade edilen bu
inançlar; bir kişinin bilginin ne olduğu, nasıl kazanıldığı, kesinlik derecesi, sınırlarına ilişkin inançları ve bilgi
için karar verme ölçütlerini yansıtır. Epistemolojik inançlar bireyin düşünce niteliği ve eleştirel düşünme
becerileriyle de doğrudan ilgilidir. Türkiye’de ilgili alan yazında öğretmen adayları, öğretmenler ile
epistemolojik inançlarına ve eleştirel düşünme becerilerine ilişkin çalışmalara rastlanılmasına karşın
epistemolojik inançlar, ve eleştirel düşünme ile ilgili rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında sınırlı
sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Bunun yanı sıra psikolojik danışmanların meslek yaşantılarına ilişkin farklı
durumlarda bir probleme değişik açılardan bakabilme, inanacağı konular için sağlam kanıtlar arama,
önyargısız davranabilme, empati kurabilme, çıkarsama ve analiz yapabilme, doğru karar verme ve problem
çözme gibi eleştirel düşünmeyi gerektiren becerilere sahip olmalarının ve epistemolojik inançlarının önemli
olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü
öğrencilerinin eleştirel düşünme gücü ile epistemolojik inançları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu genel
amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır. 1- Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık öğrencilerinin eleştirel düşünme gücü ve epistemolojik inançları düzeyleri nedir? 2Epistemolojik inançlar ve eleştirel düşünme gücü arasında anlamlı ilişki var mıdır? 3-Eleştirel düşünme gücü
epistemolojik inançlarını yordamakta mıdır? Araştırma, ilişkisel tarama modelindedir. Veriler, Alanya
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 60 öğrenciden toplanmıştır. Veri
toplama aracı olarak Merkezi Epistemolojik İnançlar Ölçeği ve Eleştirel Düşünme Gücü Ölçeği kullanılmıştır.
Elde edilen verilerle, psikolojik danışmanların eleştirel düşünme becerilerini destekleyebilmek için eğitim
programları ve genel olarak üniversite yaşamında yapılması gereken düzenlemelere ışık tutması
beklenmektedir.
Keywords: Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, epistemolojik inanç, eleştirel düşünme
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ORTAÖĞRETİM 9-12. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE SOKRATİK SORGULAMA BECERİ ÖLÇEĞİ
GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMASI
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Bu çalışma ortaöğretim 9-12. sınıf öğrencilerinin Sokratik sorgulama becerilerini ölçmeye yönelik bir ölçme
aracı geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Sokratik sorgulama becerisinin belirlenen
alt boyutlarına yönelik 22 maddelik bir taslak ölçek oluşturulmuştur. Uzmanlara gönderilen 22 maddelik
ölçeğin önce kapsam geçerliği sağlanmış, ardından öğrenciler tarafından anlaşılır durumda olup olmadığını
görmek için 5 öğrenciye uygulanmıştır. Çıkarılan maddelerle 257 öğrenciden oluşan pilot gruba uygulamaya
gidilmiş ve uygulama sonucu sorunlu maddeler de çıkarılarak 13 maddelik bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin
son hali Konya ili merkezde bulunan faklı türlerden 8 adet okulda toplamda 778 öğrenciye uygulanmış ancak
bazı verilerin eksik cevaplanmış olması sebebiyle 561 öğrenciden alınan veriler değerlendirilmiştir. Elde
edilen veriler SPSS ve AMOS programlarıyla değerlendirilmiştir. Ölçeğin açımlayıcı faktör analizi sonucu iki
faktör elde edilmiş ve elde edilen bu yapı AMOS programında doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur.
Mükemmel uyum indeks değerleri elde edilerek yapı geçerliği sağlanmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa içtutarlık
kat sayısı .74 olarak hesaplanmıştır. Bu değer “düşüncenin esasları üzerine yoğunlaşma” alt boyutu için .63,
“düşüncenin standartları üzerine yoğunlaşma” alt boyutu için .61 olarak hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda
Sokratik Sorgulama beceri ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği sağlanmıştır.
Keywords: Sokratik sorgulama,Ölçek geliştirme
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ÖĞRETMENLERİN ÖZYETERLİK ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
2

1 Prof. Dr. ERCAN YILMAZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Eğitim Bilimleri
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Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin öz yeterlik algılarının bazı değişkenler açısından farklılaşma düzeyini
incelemektir. Değişkenler olarak araştırılan çalışma grubunun, gelir düzeyi, cinsiyeti, branşı, yaşı, çalışma
yılı(kıdem) ve öğrenim durumu göz önüne alınmıştır. Araştırmada Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005)
tarafından Türkçe’ye uyarlanan özyeterlik ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, öğrencilerin derse katılımı, öğretim
stratejileri ve sınıf yönetimi alt boyutlarından ve 24 maddeden oluşmaktadır. Araştırma evrenini, çalışma
grubunu 2016 – 2017 eğitim ve öğretim yılında Konya’da görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Evrenin
çok büyük olması nedeniyle bu evreni temsil edebilecek bir örneklem seçilmeye çalışılmıştır. Araştırılan
çalışma grubunun, örneklemi ise 300 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler çözümlenme aşamasında olduğu
için henüz bulgular elde edilememiştir. Benzer çalışmalara bakıldığında ise öğretmenlerin özyeterlik algı
düzeylerinin yüksek çıktığı saptanmış olup, öğretmenler çocukların derse katılımını sağlayabilmekte,
öğretim stratejilerini etkin biçimde kullanabilmekte ve sınıf yönetimini sağlayabilmektedir (Aydın, Ömür ve
Argon, 2014).
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ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME BECERİSİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ
2
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Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme becerisinin bazı değişkenler açısından farklılaşma
düzeyini incelemektir. Değişkenler olarak araştırılan çalışma grubunun, gelir düzeyi, cinsiyeti, branşı, yaşı,
çalışma yılı(kıdem) ve öğrenim durumu göz önüne alınmıştır. Araştırmada Coşkun Diker (2009) tarafından
geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerini Belirleme” ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, motivasyon, sebat,
öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk ve merak yoksunluğu alt boyutlarından ve 27 maddeden oluşmaktadır.
Araştırma evrenini, çalışma grubunu 2016 – 2017 eğitim ve öğretim yılında Konya’da görev yapan
öğretmenler oluşturmaktadır. Evrenin çok büyük olması nedeniyle bu evreni temsil edebilecek bir örneklem
seçilmeye çalışılmıştır. Araştırılan çalışma grubunun, örneklemi ise 300 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler
çözümlenme aşamasında olduğu için henüz bulgular elde edilememiştir. Yapılmış olan benzer bir çalışmada
ise kadın öğretmenlerin ve dil öğretmenlerinin, erkek öğretmenlere oranla yaşam boyu öğrenme düzeyleri
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Gencel Evgin, 2013).
Keywords: Yaşam Boyu Öğrenme, Merak Yoksunluğu, Öğrenmeyi Düzenlemede Yoksunluk
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"OTANTİK LİDERLİK ÖLÇEĞİ" GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
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2 Prof. Dr. AYHAN AYDIN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Eğitim Yönetimi

Bu çalışmanın amacı otantik liderlik hakkındaki algıların değerlendirilmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçme
aracı geliştirmektir. Araştırma bir ölçek geliştirme çalışması olup araştırmada ölçek maddelerinin madde
ayırt ediciliği, yapı geçerliği ve güvenirlik analizleri ortaokullarda görev yapan 379 öğretmenden elde edilen
veriler üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin temele aldığı otantik liderlik davranışlarına ilişkin teorik yapıyı
ortaya koymak üzere, otantik liderlikle ilgili literatür taraması yapılmıştır. Literatür taraması sonucunda
Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing ve Peterson tarafından geliştirilen otantik liderlik modelinin
çalışmanın teorik yapısını oluşturmasına karar verilmiştir. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda otantik
liderlik davranışlarından oluşan ölçeğin, toplam 15 maddeden ve (i) Farkındalık, (ii) Ahlaki Değerler, (iii)
Tarafsız Değerlendirme ve (iv) Şeffaflık olmak üzere dört alt boyuttan oluştuğu görülmüştür. Ölçeğin
Cronbach Alpha değeri .93'tür. Geliştirilen ölçek, otantik liderlik davranışları hakkındaki algıların
belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araçtır.
Keywords: Liderlik,Otantik Liderlik,Ölçek Geliştirme
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VACCAI VE CONCONE SES ETÜTLERİNİN ÖĞRENCİ MAKSİMUM FONASYON (MPT) DEĞERLERİ
ÜZERİNE ETKİSİ
1

Yrd. Doç. Dr. GÜLŞAH BAŞARAN TANRIÖVER - Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi - Müzik Eğitimi
2 Doç. Dr. SEMA SEVİNÇ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Müzik Eğitimi

Vaccaı ve Concone Ses Etütlerinin Öğrenci Maksimum Fonasyon(MPT) Değerleri Üzerine Etkisi Özet Bu
araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar Liselerinde Bireysel Ses Eğitimi Öğretim Programında kaynak kitap olarak
yer alan, Vaccai ve Concone ses etüt kitaplarındaki ses etütlerinin, Güzel Sanatlar Liselerinde 12. sınıf müzik
öğrencilerinin MTP ( Maksimum Fonasyon ) değerlerinin gelişimine etkisinin olup olmadığının incelenmesi
ve ses etütlerinin ses eğitimi sürecinde kullanım öneminin vurgulanmasıdır. Araştırmada kontrol gruplu ön
test- son test deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırma,2014-2015 öğretim yılında 20 haftalık
süreçte gerçekleştirilmiştir. Deney ve kontrol grubu seçiminde random tekniğine göre seçim yapılmıştır.
Araştırma problemine bakılarak, cevaplanmak istenen problem için veri toplama araçları olarak öncelikle,
uzman görüşleri alınarak Vaccai ve Concone ses etütleri belirlenmiş, Genel Kulak Burun Boğaz Muayenesi
ve VLS (videolarengostroboskopik)değerlendirmesi yapılmış, MPT (Maksimum Fonasyon süresi)
kronometre ile ölçülmüş, problemlere yönelik olarak toplanan veriler, bilgisayara aktarılarak istatistiksel
çözümler için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 22.00 istatistik paket programından
yararlanılmıştır. Veri çözümlemede betimsel istatistik teknikleri kullanılmış ve istatistiksel analizlerin
yorumlanması yapılmıştır. Ayrıca grup içi parametrelerin değerlendirilmesinde Wilcoxon işaretli sıralar
testinden ve Mann Whitney U testinden yararlanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık için 0,05 anlamlılık düzeyi
kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel çözümleme sonucunda, deney grubunun, ön test ve son test sonuçları ile
kontrol grubu öğrencilerinin ön test ve son test sonuçlarında MPT değerlerinin anlamlı olarak arttığı ancak
bu artışın deney grubu öğrencilerinde daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Deney ve kontrol gruplarının
arasında yapılan karşılaştırmada, MPT değerleri açısından deney grubunda olan öğrencilerle kontrol
grubunda olan öğrenciler arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, deney grubuna
uygulanan Vaccai ve Concone etütlerinin, öğrencilerin MPT değerlerinin gelişimine etkili olduğu hipotezini
desteklemektedir. Anahtar Kelimeler: Ses Eğitimi, Vaccai Ses Etüdü, Concone Ses Etüdü,
Keywords: Ses Eğitimi, Vaccai Ses Etüdü, Concone Ses Etüdü
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GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE 9. SINIF KEMAN DERS KİTABININ, İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
1

Öğretmen AHMET ULVAR TANRIÖVER - FEYZİYE MEMDUH GÜPGÜPOĞLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ - Müzik Eğitimi
2 Prof. Dr. NİHAN YAĞIŞAN - Akdeniz Üniversitesi - Sahne Sanatları

Güzel Sanatlar Liselerinde 9. Sınıf Keman Ders Kitabının, İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri Özet Bu
araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar Liselerinde 9. sınıf keman ders kitabının, öğretmen açısından
işlevselliğini incelemek ve Güzel Sanatlar Liselerinde keman dersine katkı sağlamaktır. Bu amaç
doğrultusunda ders kitabı incelemesi ile öğrencilerden beklenen bilgi-becerileri kazanımlarına ulaşma
düzeylerinin tespiti hedeflenmiştir. Araştırmada, betimsel araştırma modeli uygulanmıştır. Araştırmanın
evrenini İç Anadolu Bölgesindeki (13) Güzel Sanatlar Liseleri oluşturmuştur. Örneklemi ise, random tekniği
ile seçilen 8 Güzel Sanatlar Lisesinin keman öğretmenleri (15) oluşturmuştur. Araştırmada problemlere
ilişkin veriler öğretmen görüşlerine yönelik ölçme aracı kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada ders
kitabına ilişkin görüşlere yönelik olarak öğretmenler için hazırlanan veri toplama aracı 44 maddeden
meydana gelmiştir. İstatistiksel çözümlemeler için SPSS 22.0 programından yararlanılmıştır. Araştırmada
öğretmenlerin 9. sınıf keman ders kitabının; genel içeriğine yönelik görüşlerde, katılıyorum ve tamamen
katılıyorum seçeneklerinin, ünitelerine yönelik görüşlerde, katılıyorum ve tamamen katılıyorum
seçeneklerinin, ölçme ve değerlendirme bölümüne yönelik görüşlerinde, katılıyorum ve tamamen
katılıyorum seçeneklerinin, sözlük ve kaynakça bölümü konusundaki görüşlerinde, katılıyorum ve tamamen
katılıyorum seçeneklerinin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar ışığında; Güzel Sanatlar Liselerinde
9. sınıf keman ders kitabının, öğretmen açısından işlevsel olduğu söylenebilir.
Keywords: Güzel Sanatlar Lisesi, Keman, Keman Ders Kitabı, İşlevsellik
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ALMANYA VE TÜRKİYE SANAT EĞİTİMİ ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. H.KÜBRA ÖZALP - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Resim İş Eğitimi

Bu çalışma Almanya ve Türkiye’deki ortaokullarda uygulanan sanat eğitimi programlarının değerlendirilmesi
üzerinedir. Uygulanan ders programları hakkında var olan bilgileri ortaya çıkarmak ve bu programlara ilişkin
öğretmen görüşlerini almak amaçlanmıştır. İncelendiğinde Almanya ve Türkiye sanat eğitimi ders
programlarındaki konuların birbirine yakın ve ortak konular olduğu görülmektedir. Bu araştırmada
Almanya’daki Hauptschule, Realschule ve Gymnasium okullarındaki üç sanat öğretmeni ve Türkiye’de
Ortaokullardaki üç Görsel Sanatlar öğretmeni ile görüşme yapılmıştır. Öğretmenlere araştırmacı tarafından
geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu uygulanmış ve onlardan Sanat Eğitimi Ders
Programı’nda gördükleri eksik yönleri belirlemeleri ve bu eksik yönlere çözüm önerileri geliştirmeleri
hususunda yazılı olarak görüş bildirmeleri istenmiştir. Araştırmanın görüşme soruları iki ülke programları
arasındaki benzerlik ve farklı yapılanma göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Her iki ülkede uygulanan
programın öğrenci üzerindeki etkileri, dersin işleyişinde karşılaşılan problemler, kullanılan yöntem ve
teknikler, uygulanan farklı disiplin alanları, ölçme ve değerlendirme gibi başlıklar altında sonuçlara varılmış,
çözüm önerileri sunulmuştur.
Keywords: Sanat Eğitimi Ders Programı, Sanat Eğitimi,Almanya ve Türkiye Sanat Eğitimi Programları
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ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SÜRECİNDE PEDAGOJİK SANAT ELEŞTİRİSİNİN ROLÜ
1

Yrd. Doç. Dr. MEHMET ALİ GENÇ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Resim İş Eğitimi

Sanat eğitimi araştıran, inceleyen, sorgulayan, hoşgörülü, kendine güvenen, katılımcı, sorumluluk sahibi ve
üretken kişiliklerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Sanat eğitiminin bu amaçları günümüzde
kabul gören, disiplin temelli sanat eğitimi anlayışı ile gerçekleştirilmektedir. Sanat tarihi, estetik, uygulama
ve pedagojik sanat eştirişinden oluşan disiplin temelli sanat eğitiminin önemli bileşenlerinden olan
pedagojik sanat eleştirisi önem kazanarak öğrenci eğitiminde önemli bir role sahip olmuştur. Bu araştırmada
üstün yetenekli olarak kabul edilmiş öğrencilerin eğitimini sağlayan Bilim ve Sanat Merkezi adlı kurumların
eğitim hedeflerine ulaşmasında pedagojik sanat eleştirisi rolünün ortaya konması amaçlanmıştır. Literatür
taraması şeklinde yapılan bu araştırmaya göre pedagojik sanat eleştirisi öğrencilerin kendilerini
yargılamasına, kendi anlatım dillerini oluşturmasına, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile iletişim
becerileri kazanmasına, öğrencinin özgüven ve hoşgörü sahibi olmasına katkı sağladığı görülmüştür.
Keywords: Sanat eğitimi, pedagojik eleştiri, üstün yetenek
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20. YÜZYIL SANAT AKIMLARININ AKTİF ÖĞRENME YÖNTEMLERİ İLE ÖĞRETİMİ
1

Öğretmen NERMİN YAY KORDE - Milli Eğitim Bakanlığı Kocaeli/Çayırova Şehit İlhan Küçüksolak And. Lisesi Görsel Sanatlar Öğrt. - Güzel Sanatlar
Eğitimi
2 Prof. Dr. ÜMRAN BULUT - Marmara Üniversitesi - Güzel Sanatlar Eğitimi

Çok yönlü olan insan, eğitime gereksinim duyan bir varlıktır. Eğitim sayesinde her bireyde var olan
kapasitenin tanınması, yönlendirilmesi ve gelişmesi mümkündür. İnsan eğitimi için başlıca bileşenlerden biri
de elbette sanat eğitimidir. Sanat eğitiminin verimli şekilde gerçekleştirilebilmesi de günümüzdeki önemli
sorunlardan biridir. 20. yüzyıl sanat akımları görsel sanatlar dersinde gerek ilköğretim gerekse ortaöğretim
de, dersin yapı taşlarını oluşturmaktadır. Bilindiği üzere sanat akımları, sanatın tarihsel kısmı ile de ilgilidir.
Dolayısıyla bu konunun aktarımı ve öğrencide kalıcı bilgi sağlama durumu oldukça zordur. Eğer verimli bir
eğitim ortamı oluşturulmazsa konu unutulup gidecek bir yapıya sahiptir. Bu nedenle akımlar konusunun
etkin şekilde öğretimi sanat eğitimi açısından önemli bir yer tutacaktır. Bu araştırma, ortaöğretim 16-17 yaş
grubunda aktif öğrenme yöntemleriyle 20. yüzyıl sanat akımlarının öğretimini incelemek amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada seçilen öğrenci grubuna 20. yüzyıl sanat akımları aktif öğrenme yöntemleri
ile öğretilmiş ve ardından edindikleri bilgilerle onlarında bu konuya uygun yaratıcılıklarını kullanarak eserler
üretmeleri istenmiştir. Yöntemin etkililiğini daha yakından ve doğal ortamında irdeleyebilmek adına nitel
araştırmalardan eylem araştırması modeli ile gerçekleştirilen araştırmada aşağıdaki sorulara cevap
aranmıştır: Aktif öğrenme yöntemleriyle 20. yüzyıl sanat akımları konusunun öğretimi, öğrencilerin; 1)
akademik başarıları ile bilgiyi edinme ve kullanabilme becerileri üzerinde nasıl etkisi olmuştur? 2) sanatsal
çalışmaları sorgulama ve analiz edebilmeleri açısından nasıl etkisi olmuştur? 3) kendi tasarılarını
oluştururken farklı teknik ve materyaller kullanmalarında nasıl etkisi olmuştur? Araştırma 2016-2017 eğitimöğretim yılında Kocaeli Çayırova Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi öğrencilerinden amaçsal örnekleme
ile seçilen 8 kişilik öğrenci grubu üzerinde yürütülmüştür. Araştırma sonuçları, öğrencilerin etkin/aktif
öğrenme yöntemleriyle anlatılan ve uygulanan 20. yüzyıl sanat akımlarını etkili ve kalıcı şekilde öğrendiği ve
bu süreç sonuncunda yaratıcı, farklı teknik ve materyallerin çalışmalarında yer aldığı, eserler ortaya
koyabildiği yönündedir. Ayrıca daha sonraki çalışmalarını daha bilinçli, özgün ve özgürce
gerçekleştirebilecek, verimli ve akılcı çözümler üretecek bilgi sahibi bireyler olmuşlardır.
Keywords: Sanat Eğitimi, Görsel sanatlar dersi, 20. Yüzyıl Sanat Akımları, Aktif Öğrenme.
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MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM DÜZEYLERİ
(KONYA İLİ ÖRNEĞİ)
1

Araş. Gör. MERVE NİHAN ERTEKİN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Müzik Eğitimi

Bu araştırmada müzik eğitimi anabilim dalında öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin üniversite
yaşamına uyum düzeylerinin belirlenmesi ve uyum düzeylerinin yaş cinsiyet ve sınıf değişkenleriyle ilişkisinin
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Necmettin
Erbakan Üniversitesi’nde öğrenim gören 96 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak
Sevda Arslan (2015) tarafından geliştirilen “Üniversite Yaşamına Uyum” ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 60
maddeden ve kişisel uyum, sosyal uyum ve akademik uyum olmak üzere üç faktörden oluşmaktadır. Elde
edilen veriler SPSS paket program kullanılarak analiz edilmiştir ve sonuçlar tablolar halinde sunulmuştur.
Keywords: Üniversite öğrencisi, uyum, üniversite yaşamı, müzik eğitimi
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TEMEL TASARIM DERSİ KAPSAMINDA POSTA SANATININ İŞLENMESİ: ÖRNEK BİR DERS
UYGULAMASI
1

Yrd. Doç. Dr. SÜREYYA GENÇ - Bartın Üniversitesi - RESİM-İŞ EĞİTİMİ

Daha çok zarfın tasarımı ile ilgili olan Posta Sanatı, kartpostalın veya zarfın ya da her ikisinin sanatçı
tarafından tasarlanması, mühürlenmesi ve pullanıp posta yoluyla gönderilmesi sürecini kapsar. Marcel
Duchamp ve Kurt Schwitters ve İtalyan Fütüristlerin öncüleri olduğu posta sanatının uluslararası boyutta
1960’larda Fluxus, Neo-Gerçekçilik özellikle de Roy Johnson’un faaliyetleri ile yaygınlaşmıştır. Mail Art
Türkçesi ile Posta Sanatı dünya çapında birçok kişiye ulaşabilen mütevazi bir sanattır. Kimi zaman temalı
çalışmaların yer aldığı Posta Sanatı etkinliklerine dünyanın her yerinde rastlamak mümkündür. Ülkemizde
de son zamanlarda yoğun olarak uluslararası boyutta Posta Sanatı ile ilgili etkinliklerin düzenlendiğini
görmekteyiz. Bu sanata olan ilgiden yola çıkarak ağırlıklı olarak sanat uygulamalarına yer verilen Temel
Tasarım dersinde Posta Sanatına yer vererek öğrencilerin sanat çalışmalarına farklı bir bakış geliştirmelerine
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ders kapsamında aldıkları çizgi, doku, renk, ritm, vurgu, denge vb
tasarım ilke ve elemanları bilgisini yeniden anlamlandırmaya izin verecek biçimde gerçekleştirilecek Posta
Sanatı çalışmaları, öğrencilerin hem güncel sanat olaylarını tanımada, takip etmede hem de sanat
çalışmalarında zengin bir anlatıma ulaşmalarında etkili olacaktır. Öğrencilerin sanatsal-kültürel bilgilerini
arttırmak, ders kapsamında yapabilecekleri etkinlikleri zenginleştirmek, güncel sanat etkinliklerine olan
ilgiyi artırmak, sanatsal olarak dışa açılmalarını ve algılarının daha çağdaş bir biçim kazanması açısından bu
tip çalışmaların yapılması önemli görülmektedir. Temel Tasarım dersinde yeni güncel çalışmalara yer
vererek derse olan ilgiyi arttıracağı, yeni yöntemler deneyerek yeni çalışmalara yer vererek bilginin daha
etkili, kalıcı olacağı ve dersi sıradanlıktan çıkartarak daha heyecanlı bir hal alacağı düşünülmektedir. Bu
bağlamda çalışmada; Temel Tasarım Eğitimi alan üniversite öğrencilerinin ders kapsamında aldıkları sanat
eserini düzenleyen elemanlar ve ilkeler bilgisinin Posta Sanatı çalışmalarına yansıması incelenecektir. Lisans
eğitiminin temelini oluşturan Temel Tasarım dersi kapsamında Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı 1.sınıf öğrencileri ile yapmış olduğumuz Mail Art
çalışma örneklerine yer verilecektir.
Keywords: Sanat, Posta Sanatı, Temel Tasarım Dersi, Tasarım İlke ve Elemanları
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ESİNLENMEK Mİ İNTİHAL Mİ? SANAT ESERİ ÜRETİMİNDEKİ ETİK SORUN
1

Yrd. Doç. Dr. SÜREYYA GENÇ - Bartın Üniversitesi - RESİM-İŞ EĞİTİMİ

Kopya, aşırma olarak da adı geçen intihal; başkasına ait olan bir fikri, görüşü veya bilgiyi kısmen ya da
tamamen kaynak belirtilmeksizin bilinçli/bilinçsiz kendisi tarafından yapılmış gibi sunmaktır. Bu kopyalama
fikri birçok alanda olduğu gibi sanatta da teknolojinin bize sunduğu imkanların da etkisiyle kendini
göstermeye başlamıştır. Esinlenerek yapılmış eser ile intihal yapılmış eser arasındaki fark, başka bir
sanatçının eserinden yola çıkarak kendi eserinde yeni anlamlar katması ve kendine özgü yeni bir eser
üretmektir. Artık ortaya çıkan eser farklıdır. Kendine özgü bir üslup taşımaktadır. Sanatı ve sanatçıyı
korumak adına yapılan düzenlemelerin yetersizliği son zamanlarda kopya resimlerin, heykellerin sanat
alanında sıkça yer almasına sebep olmuştur. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gibi yasal hakların
olduğu günümüzde sanat alanında yapılan intihal örneklerine rastlamak mümkündür. Oysa ki sanatçı,
topluma karşı sorumlulukları olan, sanatına karşı dürüst, düşünme biçimiyle fark yaratan, etik ilkelere göre
tutum ve davranışlarda bulunan duyarlı olan kişidir. Etik ilkeler konusunda örnek olması gerekir. Bu amaçtan
hareketle çalışmada, sanatçıların intihal konusunda göstermesi gereken önemi hem yasal olarak hem de
sanatçılarda olması gereken evrensel etik ilkeler birkaç intihal örneği ile incelenecektir.
Keywords: Sanatçı, Sanat Eseri, Sanatta Etik, Etik İlkeler, İntihal, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
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MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLME KORKUSU
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Müzik eğitimi alan öğrencilerin eğitim süreci içinde çalgıları önemli bir yer tutmaktadır. Bir öğrencinin çalgısı
ile olan ilişkisi aslında müzik eğitimine karşı tutumunun somut bir göstergesidir. Bu yüzden öğrencinin çalgısı
ile geçirdiği süreler ve çalışmalarını planlaması akademik başarısı üzerinde etkili olmaktadır. Çalgı eğitimi
süreci her ne kadar davranışsal bir öğrenme yaklaşımı gibi görünse de aslında içerisinde psikolojinin alanına
giren bilişsel ve duyuşsal pek çok etkileşimleri barındırır. Bu yönleri ile çalgı eğitimi alan bir öğrencide
istendik davranış değişikliklerinin yanı sıra istenmedik duygu durumlarının oluşması kaçınılmazdır. Lise ve
üniversite düzeyinde müzik eğitimi veren kurumlarda çalgı performansına dayalı derslerde, bu derslerin
sınavlarında ve ders dışı etkinliklerde öğrencilerin olumlu ya da olumsuz olarak etkilendiği pek çok değişken
bulunmaktadır. Bu çalışma 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılında Necmettin Erbakan
Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi müzik eğitimi ana bilim dalında 135 lisans öğrencisi ile
yürütülmüştür. Çalışma ile müzik öğretmeni adaylarının olumsuz değerlendirilme korkusunun cinsiyet, sınıf
düzeyleri, çalgısal farklılıkları ve akademik başarıları açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma,
tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Türkçe’ ye uyarlaması Çetin,
Doğan ve Sapmaz tarafından yapılan 11 maddeli Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formu
kullanılmıştır. SPSS.v15 istatistik programı kullanılarak yapılan veri analizinin bulgularında müzik öğretmeni
adaylarının, cinsiyet, sınıf düzeyleri ve çalgı değişkenleri bakımından olumsuz değerlendirilme korkusu ile
ilgili anlamlı farklılıklar olmadığı tespit edilmiştir. Ancak olumsuz değerlendirilme korkusunun akademik
başarıyı olumsuz yönde etkilediği görülmüştür.
Keywords: müzik öğretmenliği, olumsuz değerlendirilme korkusu, sosyal fobi
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ÖZEL EĞİTİM KAPSAMINDA MÜZE EĞİTİMİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
2

1 Öğretmen BARIŞ ERDOĞAN - milli eğitim - Resim İş Eğitimi
Prof. Dr. MELEK GÖKAY - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Resim İş Eğitimi

Ülkelerin eğitim politikalarının bir parçası haline gelen müzelerde eğitim, her kesimden insana hitap
edebilecek şekilde düşünülerek çeşitli programlarla, etkinliklerle insanları müzelere çekmeyi başarmıştır. Bu
araştırma özel eğitime gereksinim duyan bireylerin toplumun bir parçası olarak kabul görmelerine olanak
sağlayan, toplumun bütün fertlerinin eğitimi için dünya müzeleri tarafından kullanılan “müze eğitimi”
olgusunun ülkemizde de anlaşılmasına yardımcı olmak ve bu konudaki çalışmaların artmasını sağlamak için
ele alınmıştır. Müzelerin son yıllarda özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri de kapsayacak şekilde çeşitli
atölye etkinlikleri ve uygulamaları yaptıkları bilinmektedir. Ülkemizde özel eğitime gereksinim duyan
bireyler için planlanan müze eğitimi uygulamalarının az, hatta yetersiz olmasından dolayı bu konunun
çalışılması ve bu konudaki araştırmalara öncülük etmesi önemlidir. Bu nedenle yurt dışında ve ülkemizde
bulunan 7 müzenin özel eğitime gereksinim duyan bireyler için hangi çalışmaları yaptıkları, etkinlik ve
uygulamaları, bu konuda müzelerin fiziki yapılarından müzelerin aydınlatma sistemlerine, görevli
personelinden eserlerin sergileniş biçimlerine kadar nelere önem verildiği konuları ele alınmaya çalışılmıştır.
Ülkemizde bulunan müzelerde özel eğitime gereksinim duyan bireyler için müze eğitimi ile ilgili nelerin
yapılabileceğinin daha iyi anlaşılabilmesi için Karaman Müzesi Etnografya ve Arkeoloji bölümlerinde nitel
araştırma yöntemi kullanılarak hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan (4 kız-1 erkek) 5 ortaokul öğrencisi
ile kilim ve sikke incelemeleri olmak üzere iki ayrı müze eğitimi uygulaması gerçekleştirilmiş, eser inceleme
uygulamaları yapılmış ve elde edilen bulgular analiz edilmiştir.
Keywords: Müze Eğitimi, Sanat Eğitimi
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MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAŞARI YÖNELİMİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
1

Araş. Gör. VOLKAN BURAK KİBİCİ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Müzik Eğitimi
2 Araş. Gör. MUHSİN SARIKAYA - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Müzik Eğitimi

Bu araştırmanın amacı müzik öğretmeni adaylarının başarı yönelimleri düzeylerini cinsiyet ve sınıf düzeyi
açısından incelemek ve başarı yönelimini belirlemektir. Müzik öğretmeni adaylarının başarı yönelimleri
düzeylerinin incelendiği bu araştırma; öğretmen adaylarının başarı yönelimlerinin neler olduğunun
tespitinin ortaya konması aynı zamanda öğretmen adaylarının başarı yönelimlerinin ne düzeyde olduğunun
belirlenmesi bakımından önemlidir. Bununla birlikte bu araştırma; daha verimli bir eğitim ve öğretimin
tesisi, daha sağlıklı sınıf ve okul yönetiminin yapılandırılması, mesleğini daha iyi yapabilen başarılı ve mutlu
öğretmenler ile kişisel ve akademik yönden gelişmiş öğrencilerin yetişmesi adına ortaya koyacağı veriler
açısından önemlidir. Araştırma, özellikle sanat alanında eğitim gören öğrencilerin başarılarına etki eden
sosyal ve psikolojik duygu durumlarının tespit edilmesi bakımından önem arz etmektedir. Araştırmanın
örneklemini Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde öğrenim gören (62 kız, 58 erkek) 120 müzik eğitimi
anabilim dalı öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak (Arslan, Akın, 2015)
tarafından geliştirilen “2X2 Başarı Yönelimleri Ölçeği” (revize formu) kullanılmıştır. Bu ölçme aracı güncel
hedef yönelimleri yaklaşımından hareketle, bireylerin hedef yönelimlerini dört farklı boyut çerçevesinde
ölçmektedir. Ölçek, 12 maddeden ve öğrenme-yaklaşma yönelimi (3 madde), öğrenme-kaçınma yönelimi (3
madde), performans-yaklaşma yönelimi (3 madde) ve performans-kaçınma yönelimi (3 madde) şeklinde 4
alt ölçekten oluşmaktadır. 5’li Likert tipi derecelendirmeye sahip olan ölçekte, 1 “kesinlikle katılmıyorum”,
2 “katılmıyorum”, 3 “kararsızım”, 4 “katılıyorum” ve 5 “kesinlikle katılıyorum” ifadelerine denk gelmektedir.
SPSS.v15 istatistik programı kullanılarak yapılacak veri analizinden elde edilecek olan veriler ile araştırmanın
incelenmesinden sonra elde edilecek bulgular devam eden süreçte ayrıntılı olarak sunulacaktır.
Keywords: başarı yönelimi, müzik eğitimi, müzik öğretmenliği
Corresponding Author: Araş. Gör. MUHSİN SARIKAYA

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
187

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DOĞAL SAYILARDA BASMAK DEĞER KAVRAMINI ÖĞRENİM
DURUMLARININ İNCELENMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. KAMİL AKBAYIR - Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

ÖZET: Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin basamak değer kavramını hangi düzeyde öğrenebildiklerini ve
öğrenemeyenlerin ise ne tür hatalar yaptıkları ve niçin öğrenemedikleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırmanın evrenini 2015-2016 öğretim yılında Van ilinin çeşitli ortaokullarında öğrenim görmüş 5, 6, 7 ve
8. sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 176 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplamak için yarı yapılandırılmış
görüşme formları kullanılmıştır. Her bir öğrenci ile bire bir görüşülmüştür. Ayrıca niçin öğrenemedikleri
konusunda ders öğretmenleri ile de birebir görüşülmüştür. Elde edilen veriler incelendiğinde, öğrencilerin
basamak değer kavramına ilişkin soruları doğru cevaplama yüzdelerinin her sınıf düzeyi için düşük olduğu
gözlemlenmiştir. Bu yüzdelerin, ipucu verildiğinde bir miktar arttığı görülmüştür. Öğrencilerin başarı
düzeyleri arttıkça hata yapma oranları azalmaktadır. Öğretmenlerinde yeterince somutlaştırma adına
materyal kullanmadıkları anlaşılmıştır. Bu da öğrencilerin basamak kavramını doğru öğrenmesinde önemli
bir dezavantaj olarak karşımıza çıktığı görülmüştür.
Keywords: Anahtar Kelimeler: Sayı, matematik öğretim, basamak değeri.
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. KAMİL AKBAYIR

TÜRKİYEDEKİ YAZ OKULU UYGULAMALARINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
1

Yrd. Doç. Dr. KAMİL AKBAYIR - Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

ÖZET: Üniversitelerin, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin zamanla ihtiyaçları doğrultusunda bir takım
değişiklikler veya yenilikler yapılmaktadır. Yaz okulu uygulaması da bu yeniliklerden biridir. Daha çok okulu
uzatma endişesi yaşayan öğrencilerin yoğun istekleri üzerine çıkmış uygulamadır. Bu çalışmada yaz okulu
uygulamasının, aslında öğretime dayalı bir uygulama olmadığı, daha çok ders geçmeye yönelik bir uygulama
olduğu üzerinde durulmuştur. Yapılan araştırmalarda bu konu üzerine yurt dışında ve ülkemizde sınırlı
sayıda araştırma yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, yaz okulu uygulamasının, avantajlarını ve
dezavantajlarını araştırmaktır. Araştırmanın evrenini 2013-14, 2014-15, 2015-16 ve 2016-2017 öğretim
yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören ve farklı
Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde yaz okulu eğitimine katılan öğrenciler arasından 76 öğrencinin almış
olduğu 154 dersin ve Dokuz Eylül Üneversitesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören ve kendi
üniversitesinde yaz okulu eğitimine katılmış öğrenciler arasından 20 öğrencinin almış olduğu 60 dersin
sonuçları ve öğrencilerin görüşleri oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin normal dönemde, derslerden
elde ettikleri başarı ile yaz okulundan elde ettikleri başarı karşılaştırılmıştır. Daha sonra çoğu öğrencilerin
normal dönemdeki derslerden elde ettikleri başarı ile yaz okulundan elde ettikleri başarı arasında çok büyük
farklar olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilerin sadece %11’i yaz okulunda tekrar başarısız
olmuştur. Bu bulgulara bakıldığında normal dönemde derslerden başarısız olan öğrencilerin aynı derslerden
yaz okulunda yüksek başarılar göstermeleri, yaz okulu uygulamasına eleştirel (şüpheli) bakışı kaçınılmaz
kılmıştır. Bu sonuçlar bize, aslında yaz okulunda öğrenmeye değil ders geçmeye yönelik bir öğretim ortaya
konulduğunu göstermiştir.
Keywords: Anahtar Kelimeler: Yaz okulu, Öğrenme, Ders geçme.
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEKTRİK VE MANYETİZMA KONULARINDAKİ
BAŞARILARININ YAPAY SİNİR AĞI İLE ANALİZİ
1

Y. Lisans Öğr. İSMAİL ÖZKAN - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

Yapay Sinir Ağları (YSA), insan beyninin çalışma ve düşünebilme yeteneğinden yola çıkılarak oluşturulmuş
bir bilgi işlem teknolojisidir. Uzun yıllar tıp ve mühendislik gibi alanlarda kullanılan YSA, son yıllarda eğitim
alanında da kullanılmaya başlanmıştır. Öğrencinin bedensel ve zihinsel gelişimi, öğrencinin ders çalışma
alışkanlıkları ile anne, baba ve öğretmenin tutum ve davranışlarının başarıya etki eden faktörler arasında
olduğu bilinmektedir. Öğrencilerin genel olarak anlamakta güçlük çektiği elektrik ve manyetizma
konularında öğrenci başarısına etki eden faktörlerin belirlenmesine yönelik yapılan bu çalışmada, Fen Bilgisi
öğretmen adaylarının elektrik ve manyetizma konularındaki başarılarının çalışma alışkanlıkları ile ilişkisinin
analizi için yapay zeka yöntemlerinden birisi olan YSA algoritması kullanılmıştır. YSA eğitimi için MATLAB
R2012b tercih edilmiştir. Çalışma grubunu 85 Fen Bilgisi öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğrenciye ait
demografik özellikler ile ders çalışma alışkanlıkları giriş verisini oluştururken, elektrik ve manyetizma
konularındaki başarısına ait etkisi YSA ile analiz edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgulara göre YSA, daha
önce görmediği bir veriyi tahmin edebilme yeteneği sayesinde yüksek performans değerlerine sahip bir
yöntemdir.
Keywords: Yapay sinir ağları (YSA), ders çalışma alışkanlıkları, başarı, tahmin
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ V DİAGRAMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
1

Dr. KADRİYE KAYACAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Fen Bilgisi Öğretmenliği

Bu araştırma 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde fen bilgisi öğretmenliği bölümünde
okutulmakta olan Genel Biyoloji Laboratuvarı II dersi kapsamında yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu
Konya'da bulunan bir devlet üniversitesinde fen bilgisi öğretmenliği 2. sınıfta öğrenim görmekte olan 40
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Durum çalışması deseninin kullanıldığı çalışmanın amacı Genel Biyoloji
Laboratuvarı II dersinde kullanılan V diagramları ile ilgili öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesidir.
Bu amaç doğrultusunda 10 hafta boyunca deneyler yapılmış deneylerin raporları öğretmen adayları
tarafından V diagramı formunda oluşturulmuştur. Dönem sonunda öğretmen adaylarının V diagramları ile
ilgili görüşleri açık uçlu soruları vasıtasıyla toplanmış ve içerik analizi ile analiz edilmiştir.
Keywords: Öğretmen adayı, V Diagramı,Genel Biyoloji Laboratuvarı II
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KAVRAM HARİTALARININ VE REHBER MATERYALLERİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE KAVRAM
YANILGILARININ GİDERİLMESİNE ETKİSİ
1

Yrd. Doç. Dr. TUBA DEMİRCİ - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi
2 Prof. Dr. MÜNİR OKTAY - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Sınıf Öğretmenliği

Bu çalışmanın amacı, biyokimya dersi “Protein Sentezi” konusunun öğretiminde, anlamlı öğrenme kuramına
dayalı olarak hazırlanan kavram haritalarının ve rehber materyallerin öğrenci başarısına ve kavram
yanılgılarının giderilmesine etkisi ortaya çıkarmaktır. Çalışma grubunu Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir
Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği 2. ve 3. sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 55 öğrenci
oluşturmaktadır. Çalışmada ön-test, son-test kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Etkinlikler,
kontrol grubunda geleneksel öğretim yöntemiyle, deney grubunda ise anlamlı öğrenme kuramına dayalı
olarak hazırlanan kavram haritalarının ve rehber materyallerin kullanıldığı aktiviteler ile yürütülmüştür.
Çalışmada veri toplama aracı olarak geçerliği ve güvenirliği sınanmış araştırmacı tarafından geliştirilen 20
soruluk çoktan seçmeli başarı testi ve 20 soruluk çoktan seçmeli kavram testi kullanılmıştır. Başarı ve kavram
testinden elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda, gruplar arasında deney grubu lehine
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde (p<0,05) bir farklılık olduğu belirlenmiştir.
Keywords: Kavram haritası, Rehber materyaller, Protein sentezi
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BİYOKİMYA DERSİ “PROTEİN SENTEZİ” KONUSU İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN ANLAŞILMA DÜZEYİ
1

Yrd. Doç. Dr. TUBA DEMİRCİ - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi
2 Prof. Dr. MÜNİR OKTAY - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Sınıf Öğretmenliği

Bu çalışmanın amacı, biyoloji öğretmen adaylarının biyokimya dersi “protein sentezi” konusu ile ilgili
kavramların anlaşılma düzeyini belirlemektir. Çalışma grubunu Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim
Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği 3. sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 30 öğrenci oluşturmaktadır. Tarama
modelinin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak “protein sentezi kavramlar” anketi
kullanılmıştır. Ankete ait açık uçlu sorular, öğrencilerin cevaplarına göre incelenmiş, elde edilen sonuçlar
frekans ve yüzde olarak değerlendirilmiştir. Anketteki açık uçlu sorulara öğrencilerin yaptıkları açıklamalar;
tam yanıtı belirleme ve açıklamaları belli kategorilerdeki sınıflandırma yaklaşımları kullanılarak analiz
edilmiştir. Anket sorularına öğretmen adaylarının verdiği cevapların doğruluk oranı, DNA ve Aminoasit
kavramı için %86,67, Ribozom kavramı için %73.3, mRNA kavramı için %63,33, Kodon kavramı için %60,
Antikodon kavramı için %56.67, rRNA kavramı için %40, tRNA kavramı için %36,67, Protein kavramı için
%33.33, RNA kavramı için %26,67, Transkripsiyon kavramı için %20, Translasyon kavramı için %16.67,
Protein Sentezi kavramı için %13.33 olarak belirlenmiştir.
Keywords: Protein sentezi kavramlar anketi, öğrenci düşünceleri
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PROTEİN SENTEZİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ KAVRAMLAR ANKETİ, KAVRAM
TESTİ VE KAVRAM HARİTALARI İLE BELİRLENMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. TUBA DEMİRCİ - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi
2 Prof. Dr. MUNİR OKTAY - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Sınıf Öğretmenliği

Bu çalışmanın amacı, protein sentezi konusundaki kavram yanılgılarını kavramlar anketi, kavram testi ve
kavram haritaları ile belirlemektir. Çalışma grubunu Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Biyoloji Öğretmenliği 2. sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 30 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma nitel
araştırma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin, protein sentezi
konusunda geçmekte olan DNA, transkripsiyon, RNA, mRNA, tRNA, rRNA, kodon, antikodon, translasyon,
aminoasit, protein, protein sentezi ve ribozom kavramları ile ilgili kavram yanılgılarının olduğu
belirlenmiştir.
Keywords: Protein sentezi, kavram yanılgısı
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. TUBA DEMİRCİ

PROTEİN SENTEZİ KAVRAMLARININ VE KAVRAM HARİTASI ÇİZİMİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM
HARİTALARI VE REHBER MATERYALLERİN ETKİSİ
1

Yrd. Doç. Dr. TUBA DEMİRCİ - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi
2 Prof. Dr. MÜNİR OKTAY - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Sınıf Öğretmenliği

Bu çalışmanın amacı, protein sentezi ile ilgili kavramların öğretiminde ve kavram haritası çiziminde kavram
haritaları ve rehber materyallerin etkisini araştırmaktır. Çalışma grubu Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir
Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği 2. sınıfta öğrenim gören toplam 30 öğretmen adayından oluşmaktadır.
Konu ile ilgili kavramların öğretiminde ve kavram haritası çizimininde kavram haritaları ve rehber
materyaller kullanılmıştır. Kavram haritası ve rehber materyal etkinliklerinin kavramların ve kavram haritası
çiziminin öğretiminde etkili olup olmadığını anlamak için konu ile ilgili kavramları içeren bir teks öğrencilere
dağıtılarak kavram haritaları oluşturmaları istenmiştir. Öğrenci kavram haritalarının araştırmacı tarafından
hazırlanan kriter kavram haritasında belirlenen ilişkiler baz alınarak değerlendirilmesi sonucunda
öğrencilerin hem kavram haritası çizmeyi hem de konu ile ilgili temel kavramları öğrendikleri saptanmıştır.
Keywords: protein sentezi, kavram öğretimi
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PROTEİN SENTEZİ İLE İLGİLİ KAVRAM HARİTALARININ İLİŞKİSEL VE ÖNERİ DOĞRULUĞU
PUANLAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. TUBA DEMİRCİ - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi
2 Prof. Dr. MÜNİR OKTAY - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Sınıf Öğretmenliği

Bu çalışmanın amacı, protein sentezi konusundaki kavram haritalarının ilişkisel ve öneri doğruluğu
puanlama yöntemleri kullanılarak değerlendirilmesi ve elde edilen sonuçların karşılaştırılmasıdır. İlişkisel
puanlama yöntemi için, McClure ve diğerleri (1999) tarafından geliştirilen ilişkisel puanlama yöntemi, öneri
doğruluğu puanlaması için de Yin ve diğerleri (2005) tarafından geliştirilen ve önerilerin niteliğinin
değerlendirilmesine dayanan yöntem kullanılmıştır. Çalışma grubu Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir
Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği 2. sınıfta öğrenim gören toplam 30 öğretmen adayından oluşmaktadır.
Çalışmada, bu iki ayrı puanlama yöntemi arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords: protein sentezi, kavram haritası puanlaması
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. TUBA DEMİRCİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FOTOSENTEZ DENEYLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİ
2

1 Prof. Dr. ESRA ÖZAY KÖSE - Atatürk Üniversitesi - Biyoloji Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. TUBA DEMİRCİ - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Fen Bilgisi

Bu çalışmada, biyoloji öğretmen adaylarının fotosentez konusunda deney tasarlama düzeylerini belirlemek
amaçlanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya Atatürk Üniversitesi, K.K.Eğitim
Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören, bitki fizyolojisi laboratuar dersini alan 40 tane
üçüncü sınıf, 18 tane dördüncü sınıf ve 42 tane beşinci sınıf öğrencisi olmak üzere 100 öğretmen adayı
katılmıştır. Öğretmen adaylarına açık uçlu dört soruyu verilen kâğıtlara cevaplamaları istenilmiştir. Elde
edilen bulgulara göre; öğrencilerden doğru cevap verenlerin oranlarının düşük ve soruları cevapsız bırakan
öğrencilerin de çok olduğu gözlenmiştir. Bunun sebebinin ise laboratuar derslerinde kapalı uçlu deneylerin
yapılıyor olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Keywords: fotosentez, laboratuvar deneyleri
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PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI BİYOLOJİ VE KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ
KENDİLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMENLİK İMAJLARI
2

1 Yrd. Doç. Dr. VOLKAN BİLİR - Düzce Üniversitesi - Fen Bilgisi Öğretmenliği
Yrd. Doç. Dr. SEDAT KARAÇAM - Düzce Üniversitesi - Fen Bilgisi Öğretmenliği

Bu araştırmanın amacı, pedagojik formasyon programına katılan toplam 60 kimya ve biyoloji öğretmen
adayının bir öğretmen olarak kendileri ile ilgili imajlarını incelemektir. Kimya ve Biyoloji öğretmen
adaylarının öğretmenlik imajının tespit edildiği bu çalışmada tarama deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı
olarak Draw a Science ce Teacher Test Checklist (DASTT-C) kullanılarak, öğretmen adaylarının öğretmenlik
imajları belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda kimya öğretmen adaylarının (öğrenci merkezli- hem öğrenci
hem öğretmen merkezli-öğretmen merkezli) imajlara, biyoloji öğretmen adaylarının ise (öğrenci merkezlihem öğrenci hem öğretmen merkezli-öğretmen merkezli) imajlara sahip olduğu tespit edilmiştir. DASTTC'den elde edilen veriler, kimya öğretmen adaylarının ağırlıklı olarak kavramsal öğretim stiline sahip
olduğunu ve bu oran % 90 düzeyinde olduğunu, biyoloji öğretmen adaylarının ise ağırlıklı olarak kavramsal
öğretim stiline sahip olduğunu ve bu oran % 76,67 düzeyinde olduğu tespit edilmiştir
Keywords: Kimya öğretmen adayı,Biyoloji öğretmen adayı,DASTT-C
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. VOLKAN BİLİR

ADVANTAGES AND DİSADVANTAGES OF SOCİOSCİENTİFİC ISSUE BASED INSTRUCTİON İN
SCİENCE CLASSROOMS: PRE-SERVİCE SCİENCE TEACHERS’ VİEWS
1

Araş. Gör. AYŞEGÜL EVREN YAPICIOĞLU - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Fen Bilimleri Eğitimi ABD

The social roles and responsibilities expected from citizens are increasing due to changing global living
conditions. Science education is expected to prepare conscious and sensitive students. Because today’s
students are the adults of future. Precondition of this task is Teacher Education. In the past decade, one of
the most important research field is socioscientific issues. This study deals with advantages and
disadvantages of socioscientific issue based instruction in science classroom according to pre-service
science teachers’ views. A case study approach that is one of the qualitative research design was used to
explore their views. Fourteen pre-service science teachers participated to instruction process.
Dolphinariums, Kyoto Protocol, genetically modified organisms, recyclable black bags’ benefits and
damages, genetic tests, alternative energy sources and organ donation are examples of socioscientific
issues, which were taught through activities in special teaching course. Diaries and focus group interview
were used as data collection tools. As a result of the study, the advantages of socioscientific issue based
instruction in science classroom comprise of eight sub categories which are skill acquisition, meaningful
learning, improvement of thinking and opinion, social awareness, character and professional development,
contribution of scientific literacy whereas disadvantages of this instruction process are challenges teachers
and students, limitations of teaching and learning process in pre-service science teachers’ perspectives.
Finally, this study contribute to science teachers and researchers to overcome disadvantages and benefit
from the advantage of socioscientific issue based instruction in science classroom
Keywords: Science Education, Socioscientific Issues and Socioscientific Issue Based Instruction ,Pre-Service Science Teacher
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FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİ SOSYOBİLİMSEL
KONUSUNA YÖNELİK KARARLARI VE İNFORMAL MUHAKEME ŞEKİLLERİ
1

Araş. Gör. AYŞEGÜL EVREN YAPICIOĞLU - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Fen Bilimleri Eğitimi ABD
2 Prof. Dr. ŞULE AYCAN - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Fen Bilimleri Eğitimi ABD

Enerji ihtiyacı için nükleer santrallerin kurulması ve kullanımı, Türkiye’de olduğu gibi tüm Dünya ülkeleri
açısından tartışmalı bir konudur. Bu tür konular, eğitim alan yazınında sosyobilimsel içerik olarak
değerlendirilmekte ve tartışılmaktadır. Bireylerin sosyobilimsel konulardaki kararları ve bu süreçteki
informal muhakemeleri, son yıllarda Fen eğitimcileri arasında dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, ülkemizde
yaygın hale getirilme çalışmaları olan Nükleer Enerji Santralleri (NES) sosyobilimsel konusuna yönelik Fen
Bilgisi Öğretmen Adaylarının kararları ve karar alırken kullandıkları informal muhakeme türleri incelenmiştir.
Araştırmada, karma yöntem araştırmalarından tek yaklaşımlı dönüştürücü desen yaklaşımı kullanılmıştır.
Çalışma grubunu, Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı 3. Sınıf seviyesindeki 49 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Verilerin toplanması süreci iki aşamadan oluşmaktadır. Nitel yapılı, açık uçlu sorular içeren
iki ölçek kullanılmıştır. Veri analizi sürecinde, öğretmen adaylarının NES’leri sosyobilimsel konusunda karar
verirken başvurdukları informal muhakeme türleri, ekolojik, sosyal, ekonomik ve bilimsel-teknolojik olarak
nitel kodlama yapılmıştır. Uygulama sürecinde, ikilem kartları, görüş geliştirme ve problem senaryolarını
temel alan grup etkinlikleri uygulanmıştır. İkinci aşamada ise ulaşılan nitel veriler, nicel verilere
dönüştürülerek, betimsel (sütün grafiği ve frekans tablosu) ve yordayıcı istatistiksel testler (bağımlı gruplar
t testi) uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, Fen Bilimleri öğretmen adaylarının nükleer enerji santrallerinin
kurulmasına devam edilmemesi gerektiği yönünde karar verdikleri belirlenmiştir. Bu kararlarındaki informal
muhakeme şekilleri uygulama öncesi sıklıkla ekolojik dayanaklı iken uygulama sonrası sosyal dayanaklı
olduğu belirlenmiştir. Uygulama sonrasında kararlarında başvurdukları informal muhakeme türü sayısı
arttırmıştır. Uygulama öncesi ve uygulama sonrası informal muhakeme türü sayıları arasında istatistiksel
açıdan anlamlı farklılık belirlenmiştir. Hem uygulama öncesinde hem sonrasında öğretmen adayları sıklıkla
kararlarında iki muhakeme türünü (ekolojik ve sosyal dayanaklı) kullanmaktadır. Ancak uygulama
sonrasında üç muhakeme türünü kullanan kişi sayısında artış gözlenmiştir. Sonuç olarak, öğretmen
adaylarının nükleer enerji santralleri sosyobilimsel konusunda etkinlik deneyimleri onların bu konulardaki
kararlarında başvurdukları muhakeme türlerini ve seviyelerini arttırmaktadır.
Keywords: Fen Eğitimi, Sosyobilimsel Konular, İnformal Muhakeme ve Nükleer Enerji Santralleri
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FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FETEMM FARKINDALIĞININ
BELİRLENMESİ (ALANYA ÖRNEĞİ)
2
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3 Yrd. Doç. Dr. TUBA DEMİRCİ - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi

Bu çalışmanın amacı, Fen bilgisi ve Matematik öğretmen adaylarının FeTeMM farkındalığını belirlemektir.
Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 öğretim yılında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Fen Bilgisi ve Matematik Öğretmenliği 3. ve 4. sınıflarda okuyan 150 eğitim fakültesi öğrencisi
oluşturmaktadır. Araştırmada genel tarama modeline dayalı betimsel yöntem ve verilerin toplanması için
Buyruk ve Korkmaz (2016) tarafından geliştirilen “FeTeMM Farkındalık Ölçeği (FFÖ)” kullanılmıştır. Veriler
SPSS ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre Fen bilgisi ve Matematik öğretmen adaylarının FeTeMM
konusunda farkındalık düzeylerinin istenilen düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının
FeTeMM konusunda farkındalıklarının artırılması için Eğitim fakültelerinde bu konuya yönelik dersler
verilmesi ve öğretmen adaylarında FeTeMM’e yönelik farkındalık uyandırılması için çeşitli etkinliklerin
yapılması önerilmiştir.
Keywords: Fen Bilgisi ve Matematik Öğretmen Adayları,Fetemm,Fetemm Farkındalık
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KOHEZYON VE ADEZYON KAVRAMI HAKKINDAKİ
ALGILARI VE GÜNLÜK YAŞAMLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ
1

Yrd. Doç. Dr. FİGEN DURKAYA - Kırıkkale Üniversitesi - Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Günlük yaşantımızda fiziğin yer aldığı birçok olay ile karşı karşıya gelir fakat meydana gelen olayları fizik
kanunları ile açıklamakta zorlanırız. Açıklayabildiğimizi sandığımız fiziksel olayları aktarmaya çalışırken
kavramlar arasında kurulan ilişkilerle, kavramlara yeni anlamlar yüklenmesine neden oluruz. Böylece
aktarılmaya çalışılan fiziksel olayı ya tam olarak anlatamayıp ya da akla daha farklı sorular gelmesini
sağlayarak bireylerde kavram kargaşasına neden oluruz. Bu araştırmada, Fen bilgisi öğretmen adaylarının
kohezyon ve adezyon kavramı hakkındaki algıları ve günlük yaşam ile ilişkilendirebilme düzeyleri tespit
edilmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel verilerin analiz edildiği bir durum çalışmasıdır ve veri toplama aracı
olarak yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu
sorulardan oluşan görüşme formundan elde edilen veriler, dereceli puanlama anahtarı ile analiz edilmiştir.
Araştırmanın örneklemini Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü 2. sınıfta öğrenim
gören ve seçmeli ders olarak verilen “Fizik ve Yaşam” dersini alan öğrenciler oluşturmaktadır. 2016-2017
eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 45 öğrenci ile gönüllülük esasına göre çalışma gerçekleştirilmiştir.
Öğrencilerin seçilmesinde amaçlı örneklem kullanılmıştır. Araştırmada kohezyon ile adezyon kavramlarının
tanımı, kohezyon ile adezyon kuvvetinin karşılaştırılması ve günlük yaşamda karşılaştıkları olayların fiziksel
açıklamasını bilimsel bir ifade ile açıklamaları istenmiştir. Cevaplanması istenilen kavramları %80 doğru
olarak açıkladıkları görülmüştür. Öğrencilerin kavramları doğru olarak tanımlamalarına rağmen, istenilen
kavramları %58 oranında doğru olarak kıyaslayabilmişlerdir. Verilen olayları günlük yaşam ile
ilişkilendirebilme düzeyleri ise iki soru için ortalama %25 oranındadır. Sonuç olarak, öğrencilerin kavramları
ezbere dayalı bir öğrenme ile bilişsel yapılarını oluşturdukları görülmektedir. Kavramlar tam olarak
öğrenilmesine rağmen olayların fiziksel açıklanmasında sadece kavramların bilinmesi yeterli değildir.
Öğrenilen kavramları soyutlaştırma yapabilmeleri, günlük yaşamla ilişkilendirebilmeleri ve farklı olaylar
içerisinde de fiziksel olayı açıklayabilmeleri için öğretilen kavramları çok iyi özümsemeleri gerektiği sonucu
çıkmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin fizik dilini düşünme ve konuşma aracı olarak kullanmadıkları, günlük
konuşma dilini bilimsel dile göre daha fazla kullanarak açıklama yapmayı tercih ettikleri görülmektedir. Bu
nedenle, öğrencilerin işlevsel fen okuryazarlığına teşvik edilmesi gerekir.
Keywords: Kohezyon, Adezyon, Günlük yaşam
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FARKLI BRANŞLARDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK ETİĞİ KONUSUNDA BİLİŞSEL
YAPILARININ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. FİGEN DURKAYA - Kırıkkale Üniversitesi - Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim sistemimizin başarısı yetiştirilen öğretmenlerin niteliğine bağlıdır. Öğretmen adaylarının mesleki
yeterliliğe sahip olarak eğitim fakültelerinden mezun olması beklenir. Mesleki yeterlilik üç bileşenden
oluşur. Kişisel yeterlilik, alan yeterliliği ve eğitimsel yeterliliktir. Ayrıca öğretmen adaylarının meslek etiği
açısından da donanımlı ve yeterli olması gerekir. Öğretmen adayları, meslek etiği konusunda bilişsel
yapılarının eksikliğinden ya da kişisel eğilimlerinden kaynaklanan etik dışı davranışlara yönelmeleri halinde,
meslek yaşantıları süresince hep sorunlar ile karşılaşırlar. Araştırmanın amacı, Eğitim fakültesinde öğrenim
gören farklı branşlardaki öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini “meslek etiği” açısından ele alarak
bilişsel yapılarının ve farkındalık düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini, 2016-2017
akademik yılı bahar döneminde Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Temel Eğitim Bölümü, Bilgisayar
ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümlerinde 4.sınıfta öğrenim
gören gönüllü 30 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Adayların seçilmesinde olasılık temelli örnekleme
çeşitlerinden tesadüfi küme örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum
çalışması yöntemi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarına yarı yapılandırılmış görüşme esnasında öğretmenlik
mesleğinin etik ilkeleri, kimlere karşı etik sorumluluklarının olduğu, mezuniyet töreninde öğretmenlik
andının okutulmasındaki amaç, meslek etiği konusunda alt yapıya sahip olabilmeleri için neler yapılabilirler
şeklinde sorular sorulmuştur ve veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre,
öğretmenlik meslek etiği konusunda bilişsel yapılarının ve farkındalıklarının yeterli olduğu söylenebilir. Elde
edilen sonuçlara göre öğretmenlik mesleğinin etik ilkelerini alanında yeterli bilgiye sahip olmak, dürüstlükgüvenirlik, eşitlik, mesleki bağlılık ve sürekli gelişme, ayrımcılık yapmak ve tarafsızlık olarak sıralamışlardır.
Öğretmen adaylarının tamamı öğrencilere, velilere, okul yöneticilerine ve meslektaşlarına karşı etik
sorumluklarının olduğunu belirtmişlerdir. Mezuniyet töreninde öğretmenlik andının okutulmasındaki
amacın, meslek hayatlarında nasıl davranmaları gerektiği ve görevlerini daha iyi yerine getirebilmeleri için
uyulması gereken kurallar olduğunu vurgulamışlardır. Son olarak, öğretmen adaylarının meslek etiği
konusunda yeterli alt yapıya sahip olabilmeleri için seminerler ya da konferanslar verilmesi ve meslek etiği
ile ilgili ders konulmasının gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmada öğretmenlik mesleğini icra edecek
adaylara ve öğretmen yetiştiren kurumlara yönelik önerilerde bulunulmuştur.
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GEOMETRİK OPTİKTE IŞIĞIN YANSIMA VE KIRILMA
KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARI
1
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Fizik eğitiminde, öğrenme sürecinin gerçekleşmesinde kavram öğretimi büyük önem taşımaktadır.
Kavramlar, öğrenilen bilgilerin sınıflandırılarak zihinde var olan bilişsel yapılara yerleştirilmesini ya da yeni
bilişsel yapıların oluşturulmasını sağlar. Kavramların doğru öğrenilip öğrenilmediğini ya da kavram
yanılgısının olup olmadığını tespit etmek için fen öğretiminde kullanılan alternatif ölçme ve değerlendirme
yöntemlerinden kelime ilişkilendirme testi ve çizim tekniği kullanabilir. Kelime ilişkilendirme testi,
öğrencilerin anahtar kavram ile ilgili olarak kısa sürede ne kadar ilişkili kelime düşündüklerini tespit
etmemize ve yazdıkları kelimeler arasında kavramsal yakınlık ya da ilişki düzeyi açısından analiz etmemize
yardımcı olur. Çizim tekniğini ise öğrencilerin zihinlerindeki bilişsel şemayı çizimlerine yansıtmalarıdır.
Çalışmanın temel amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının geometrik optikte ışığın yansıması ve kırılması
konusunda kelime ilişkilendirme testi ve çizim tekniğini kullanarak bilişsel yapılarını tespit etmektir.
Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, 20162017 eğitim-öğretim yılında güz döneminde Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi
Anabilim dalında 2. sınıfta öğrenim gören ve FizikIII dersi alan gönüllü toplam 50 öğrenci oluşturmaktadır.
Veri toplama aracı olarak kelime ilişkilendirme ve çizim tekniği kullanılarak, öğrencilerin geometrik optikte
ışığın yansıması ve kırılması konusunda bilgilerinin genişliği, zihinde var olan diğer bilgilerle ilişkilendirebilme
düzeyi ve kavram yanılgılarının olup olmadığını belirlemek amacıyla detaylı veri toplaması yapılmıştır.
Araştırma bulgularında, yansıma ve kırılma kavramı ile ilgili öğrencilerin bilişsel yapılarına ait elde edilen
verilerin analizi sonucunda belirttikleri kelimelerden 3 kategori oluşturulmuştur. Öğrencilerin yansıma ve
kırılma kavramı ile ilgili olarak yansıma ve kırılmanın gerçekleştiği yer, yansıma ve kırılma kanunları ve
görüntünün özellikleri şeklinde ilişkisel düşünerek cevaplar verdikleri görülmüştür. Fen bilgisi eğitimi 2. sınıf
öğrencilerinin geometrik optik ile ilgili pek çok kavramı yapılandırabilmeleri için yansıma ve kırılma
kavramları oldukça önemli olduğundan, araştırma sonuçları kavram öğretiminde kavramın aşamalı şekilde
öğretilmesinin önemli olduğunu göstermiştir. Fizik alanında anlamlı ve kalıcı öğrenmelerin
gerçekleşebilmesi için kavramlar arası ilişkilendirmelerin yapılmasının gerekli olduğu tespit edilmiştir.
Kavramlar öğretilmeden bilişsel yapı oluşturulamayacağı sonucu çıkarılmıştır.
Keywords: Yansıma, Kırılma, Kelime ilişkilendirme testi, Bilişsel yapı.
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM GEZİSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: “MÜZEDE BİLİM”
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1

Araştırmada, “Müzede Bilim” konusuna ilişkin gerçekleştirilen planlı müze gezisinin, fen bilgisi öğretmen
adaylarının, müze gezilerinin bilimsel gezi ile ilişkili görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu noktada,
verilerin derinlemesine toplandığı nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011; 49).
Araştırmada tek grup öntest - sontest deneysel model kullanılmıştır. Bu modelde, gelişigüzel seçilmiş bir
gruba bağımsız değişken uygulanır. Hem deney öncesi hem de deney sonrası ölçmeler gerçekleştirilir
(Karasar, 2009; 96). Araştırmanın çalışma grubunu, Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir üniversitede Fen
Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı 3. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adayları (N=38)
oluşturmaktadır. Katılımcılar belirlenirken gönüllülük esas alınmıştır. Araştırmada, yapılan planlı gezinin,
öğretmen adaylarının “müzede bilim” konusuna yönelik görüşlerini nasıl etkilediğini tespit etmek amacıyla
standartlaştırılmış açık uçlu görüşme yöntemi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının Bilim Gezisi’ ne ilişkin
görüşlerinin yer aldığı formda 4 yapılandırılmış soru yer almaktadır. Araştırmanın bulgularına bakıldığında,
bilim gezisi öncesinde öğretmen adayları bilim gezisinin ne olduğu konusunda “teknoloji”, “icat, buluş, keşif”
gibi kavramlara vurgu yaparlarken bilim gezisi sonrasında özellikle “tarih”, “doğa-tarih-bilim-toplum ilişkisi”
kavramlarını ön plana çıkarmaktalardır. Bilim gezisinin nasıl yapılması gerektiğine yönelik bilim gezisi öncesi
öğretmen adayı görüşlerine baktığımızda, “rehber olmalı”, “ön bilgi sahibi olunmalı” görüşleri en fazla ifade
edilen görüşlerdir. Bu konudaki görüşler bilim gezisi sonrasında da değişmemiştir. Öğretmen adaylarının
bilim gezisinin önemine yönelik görüşlerine bakıldığında ön test verilerinde “yeni bilgi (yerler) öğrenme”,
“kalıcı bilgi edinme” görüşleri ön plandayken gezi sonrası özellikle “kalıcı bilgi edinme” görüşü çok fazla ifade
edilmiştir. Bunun yanı sıra “teorik bilgiyi somutlaştırma”, “geçmişten günümüze tarihi öğrenme” gibi
ifadeler de sıklıkla kullanılmıştır. Bilim gezileri düzenlenirken gezinin mutlaka iyi planlanması ve zamanın
verimli kullanılmasına dikkat edilmesi, ayrıca geziye katılacak gruptaki kişi sayısı ve yaş grubunun, gezinin
içeriğine uygun olarak düzenlenmesi önerilmektedir.
Keywords: bilim gezisi, informal öğrenme,fen bilgisi,görüş
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FTTÇ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: “MÜZEDE BİLİM”
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2

1 Doç. Dr. DÜNDAR YENER - Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. PELİN AKSÜT - Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Okul Öncesi Eğitimi
3 Araş. Gör. BURAK KİRAS - Bartın Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi

Araştırmada, “Müzede Bilim” konusuna ilişkin gerçekleştirilen planlı müze gezisinin, fen bilgisi öğretmen
adaylarının Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda yer alan, öğrenciye kazandırılması gereken
becerilerden FTTÇ (Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre) ile ilişkili görüşleri üzerine olan etkisini belirlemek
amaçlanmıştır. Bu noktada, verilerin derinlemesine toplandığı nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır
(Yıldırım ve Şimşek, 2011; 49). Araştırmada tek grup öntest - sontest deneysel model kullanılmıştır. Bu
modelde, gelişigüzel seçilmiş bir gruba bağımsız değişken uygulanır. Hem deney öncesi hem de deney
sonrası ölçmeler gerçekleştirilir (Karasar, 2009; 96). Araştırmanın çalışma grubunu, Batı Karadeniz
Bölgesi’nde yer alan bir üniversitede Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı 3. sınıfta öğrenim görmekte olan
öğretmen adayları (N=38) oluşturmaktadır. Katılımcılar belirlenirken gönüllülük esas alınmıştır.
Araştırmada, yapılan planlı gezinin, öğretmen adaylarının “müzede bilim” konusuna yönelik görüşlerini nasıl
etkilediğini tespit etmek amacıyla standartlaştırılmış açık uçlu görüşme yöntemi kullanılmıştır. Öğretmen
adaylarının FTTÇ’ye ilişkin görüşlerinin yer aldığı formda 3 yapılandırılmış soru yer almaktadır. Araştırmanın
bulgularına bakıldığında öğretmen adaylarının gezi öncesi ve sonrası FTTÇ ye yönelik görüşlerinde FenTeknoloji-Toplum-Çevre’ nin ilişkili olduğu görüşü ön plana çıkmaktadır. Ön testlere göre en önemli farklılık
olarak “bilinçli toplum görüşü” nün sayısının arttığı bulgusudur. Bu da gerçekleştirilen planlı gezinin,
öğretmen adaylarının görüşlerinde toplumunun Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre ilişkisi konusunda
bilinçlenmesine etkisi olduğunu gösterir niteliktedir. Yapılan bilim gezisi öncesinde öğretmen adaylarının
FTTÇ ilişkilendirmesine yönelik görüşlerine baktığımızda en fazla “ilişkilidir ve bütündür” görüşünün
belirtildiği ve FTTÇ ilişkilendirmesinde sosyobilimsel konuların içeriğinin olduğu, FTTÇ ilişkilendirmesinin
günlük yaşamla ilişkilendirmelerin yapıldığı şeklinde görüşler belirtildiği görülmektedir. Gezi sonrasında ise
öğretmen adaylarının çoğu FTTÇ ilişkilendirmesine yönelik görüşlerinde, gezi esnasında gördükleri örnekleri
(icat, buluş) ifade etmişlerdir. Bu bulgu neticesinde, gezide görülen yerlerin öğretmen adaylarının FTTÇ
ilişkisine yönelik görüşlerini önemli derecede etkilediği söylenebilir. Bilim gezisi öncesinde öğretmen
adaylarının bilim gezisinin FTTÇ ilişkilendirmesine etkisine yönelik görüşlerine baktığımızda en fazla gezi
içeriği ile FTTÇ ilişkilendirdikleri görülürken gezi sonrasında da bu görüşlerin değişmediği, ayrıca bilim
gezisinin FTTÇ ilişkilendirmesine etkisi konusunda anlamlı öğrenmeyi sağladığı
Keywords: Bilim gezisi, FTTÇ, informal öğrenme, fen bilgisi, görüş.
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİKSEL NİCELİKLERLE İLGİLİ BİLGİ VE KAVRAMA
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2

Fiziksel nicelikler, skaler ve vektörel olarak iki gruba ayrılır. Bir fiziksel büyüklük, bir sayı ve ölçüm birimi ile
ifade edildiğinde skaler nicelik; sayı ve birime ilave olarak uygulama noktası, doğrultusu ve yönü de
belirtilirse vektörel nicelik adını alır. Bir büyüklüğü ölçtüğümüzde onu referans alınan standart bir
büyüklükle karşılaştırırız. Güvenilir ölçümler yapabilmek için değişmeyen ve farklı yerlerdeki gözlemcilerin
aynen tekrarlayabilecekleri ölçüm birimlerine ihtiyaç vardır. Bu amaçla, bilim insanları ve mühendisler tüm
dünyada yaygın olarak Uluslararası Birim Sistemini (SI) kullanmaktadırlar. Bu araştırmanın amacı; fen bilgisi
öğretmen adaylarının fiziksel nicelikler ve bunların SI birim sistemindeki birimleriyle ilgili bilgi ve kavrama
düzeylerinin incelenmesidir. Bu amaçla; 1) Verilen metin içerisindeki skaler ve vektörel nicelikler tespit
edilerek, doğru olarak sınıflandırılabiliyor mu? 2) Tespit edilen skaler ve vektörel niceliklerin SI birim
sistemindeki birimleri yazılabiliyor mu? 3) Metinde vurgulanmayan farklı skaler ve vektörel niceliklere
örnekler verilerek, doğru sınıflandırılabiliyor mu? 4) Belirlenen skaler ve vektörel niceliklerin hangi
özelliklerinden dolayı birbirlerinden ayrıldıkları açıklanabiliyor mu? şeklinde belirlenen alt problemlere
cevaplar aranmıştır. Bu çalışmanın evreni; Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim
Dalı’nda öğrenim gören öğretmen adaylarıdır. Örneklem olarak, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 3. sınıfta
öğrenim gören 70 fen bilgisi öğretmen adayı seçilmiştir. Örneklem seçiminde, tesadüfi küme örneklemesi
kullanılmıştır. Araştırma, nitel verilerin analiz edildiği bir durum çalışmasıdır. Verilerin elde edilmesinde 4
tane açık uçlu test maddesi kullanılmıştır. Elde edilen veriler, kodlanarak içerik analizi ile incelenmiştir.
Frekans ve yüzde hesaplamalarının gösterildiği tablolar oluşturulmuş ve sütun grafikleri çizilmiştir. Bu
çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, fen bilgisi öğretmen adaylarının skaler ve vektörel niceliklerin
özelliklerini yeterince kavrayamadıkları, dolayısıyla bu nicelikleri sınıflandırmakta zorlandıkları görülmüştür.
Ayrıca metinde tespit ettikleri ya da hatırladıkları bazı fiziksel niceliklerin SI birim sistemindeki birimlerini
tam olarak yazamadıkları da tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonunda, öğretmen adaylarının fiziksel nicelikler
ve SI birim sistemi ile ilgili bilgi ve kavrama eksikliklerinin giderilmesine katkı sağlayacak öneriler
sunulmuştur.
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ISI VE SICAKLIK BİLGİLERİ KAPSAMINDA GRAFİK ANLAMA
DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
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Fizik, kimya ve matematik derslerinde olduğu kadar başka birçok alanda da grafiklerin kullanılması kalıcı,
anlamlı ve hatırlanması kolay bilgilerin oluşmasına katkı sağlamaktadır. Isı ve sıcaklık konusunda da, özellikle
hal değişimi ve ısı alış verişi ile ilgili soruların çözülmesinde grafiklerin kullanılması somutlaştırmayı
sağlayarak öğrencilerin kavrama ve yorumlama düzeylerini artıracaktır. Bu araştırmanın amacı, sınıf
öğretmeni adaylarının ısı ve sıcaklık konusundaki bilgileri kapsamında grafik anlama ve yorumlama
düzeylerinin belirlenmesidir. Bu amaçla; 1) Grafikte belirlenen bölgelerdeki suyun fiziksel halleri tespit
edilebiliyor mu? 2) Verilen grafik kullanılarak alınan ısı miktarları belirlenebiliyor mu? 3) Sıcaklığa bağlı
olarak grafik okunabiliyor mu? 4) Isı ve sıcaklıkla ilgili ön bilgiler kullanılarak farklı durumlar için yorum
yapılabiliyor mu? şeklindeki alt problemlere cevaplar aranmıştır. Bu çalışmanın evrenini, Kırıkkale
Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören öğretmen adayları
oluşturmaktadır. Örneklem olarak, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 2. sınıfta öğrenim gören
50 öğretmen adayı seçilmiştir. Adayların seçilmesinde, olasılık temelli örnekleme çeşitlerinden tesadüfi
küme örneklemesi ve amaçlı örnekleme çeşitlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Araştırmada, nitel ve
nicel verilerin analiz edildiği karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verilerin elde edilmesinde literatür
taraması ve uzman görüşü alınarak hazırlanan, 4 gruba ayrılmış 10 tane açık uçlu test maddesi kullanılmıştır.
Elde edilen veriler, içerik analiziyle incelenerek tablolar ve sütun grafikleri oluşturulmuştur. Bu çalışmada,
sınıf öğretmeni adayları; grafikte belirlenen bölgeler için suyun fiziksel hallerinin sorulduğu 1.gruptaki
sorulara ortalama %40 oranında doğru (D) kategorisinde, 2.grupta yer alan, grafiği kullanarak alınan ısı
miktarlarının bulunması ile ilgili sorulara ortalama %73 oranında yanlış (Y) kategorisinde yanıt vermişlerdir.
Ayrıca, öğretmen adaylarının; 3.grupta yer alan, sıcaklığa bağlı olarak grafiğin okunmasıyla ilgili sorulara
ortalama %68 oranında doğru (D) kategorisinde, 4.grupta yer alan, ısı ve sıcaklıkla ilgili ön bilgilerle bağlantı
kurularak verilen durumlarla ilgili yorum yapmalarının istendiği sorulara ortama %40 oranında yanlış (Y)
kategorisinde yanıt verdikleri görülmüştür. Çalışmanın sonuçları dikkate alınarak bu durumun
iyileştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.
Keywords: Isı ve sıcaklık, grafik anlama ve yorumlama, maddenin halleri
Corresponding Author: Öğr. Gör. NİLGÜN AYDIN

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
201

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FONKSİYON KAVRAMI İLE İLGİLİ ÖN BİLGİLERİNİN
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Bu araştırmanın amacı, matematik öğretmen adaylarının sahip oldukları ön bilgilerin, lisans öğrenimi birinci
yılında alınan soyut matematik dersinde işlenen fonksiyon kavramını öğrenme sürecini nasıl etkilediğini
incelemektir. Bugünün matematik öğretmen adayları, geleceğin öğretmenleri olacak ve yeni nesillerin
eğitimlerine katkıda bulunacaklardır. Öğretmen adaylarını geleceğin eğitimcileri olarak düşünüp öğretmen
yetiştirme programlarındaki yeni düşünceleri nasıl anladıklarını öğrenmek oldukça önemlidir (Yanık, 2011).
Ön öğrenmeler ile oluşan bilgiler değişime dirençli olabilmekte ve sahip olunan ön bilgiler, yeni bilgilerin
doğru bir şekilde öğrenilmesine engel olabilmektedir (Simons, 1999; Dochy, Moerkerke ve Segers, 1999).
Böylece yapılan bu çalışma ile, matematik öğretmen adaylarının fonksiyon kavramı ile ilgili bazı ön
bilgilerinin, lisans öğrenimlerindeki yeni öğrenmelere olumsuz bir etkisinin olup olmadığı incelenerek yeni
öğrenmelere engel teşkil edebilecek durumlar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu araştırmada nitel
araştırma yöntemlerinden durum çalışması ve gömülü (grounded) teorinin tekniklerinden yararlanılmıştır.
Araştırmada verilerin toplanması için ortaöğretim matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte
olan altı matematik öğretmen adayı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde
matematik öğretmen adaylarına fonksiyon kavramı ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Yapılan görüşmelerden
elde edilen veriler, matematik öğretmen adaylarının görüşmeler sırasında kullandıkları cevap kağıtları ile
birlikte gömülü teori teknikleri kullanılarak incelenmiş; kategoriler, alt kategoriler, boyutlar ve alt boyutlar
oluşturulmuştur. Araştırmanın sonucunda, sahip olunan ön bilgilerin lisans programındaki öğrenme sürecini
etkilediği ve bu etkinin ön bilginin niteliğine bağlı olarak farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Fonksiyon
kavramı ile ilgili ön bilgilerin; lisans öğreniminde anlamayı kolaylaştırma, temel oluşturma, sorgulama
yeteneği kazandırma gibi birçok olumlu etkisinin olduğu, yeterli ön bilgiye sahip olunmadığında ise ön
bilgilerin, öğrenmeyi zorlaştırarak olumsuz etkilediği görülmüştür.
Keywords: Ortaöğretim matematik öğretmen adayı, ön bilgi, fonksiyon kavramı
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FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN, BİLİM VE TEKNOLOJİ KAVRAMLARI İLE İLGİLİ
GÖRÜŞLERİ
1

Yrd. Doç. Dr. HÜSEYİN EŞ - Sinop Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi

Bu çalışmada fen bilimleri öğretmen adaylarının fen, bilim ve teknoloji kavramları ve bilim ile teknoloji ilişkisi
ile ilgili görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma paradigması doğrultusunda tasarlanan
araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin fen bilgisi eğitimi anabilim dalı dördüncü sınıfında
öğrenim görmekte olan on beş öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının görüşleri araştırmacı
tarafından hazırlanan açık uçlu sorular ile alınmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde öğretmen
adaylarının fen kavramı ile ilgili tanımlamalarında en çok doğayı anlama gayretine sonrasında Fizik, Kimya
ve Biyoloji bilimlerine atıfta bulunduğu, bir öğretmen adayının ise fen kavramını bilim eğitimi olarak
değerlendirdiği görülmüştür. Öğretmen adaylarının bilim kavramını tanımlarken ise fen kavramındaki
tanımlarına benzer şekilde en fazla doğayı anlama gayretine, araştırma ve gözleme, sonrasında ise bilgi
birikimine atıfta bulunduğu görülmüştür. Bazı öğretmen adaylarının ise fen ve bilim kavramı arasında ayrım
yapmadığı yani fen ve bilim ile ilgili aynı tanımları yaptığı görülmüştür. Ayrıca az sayıda da olsa bazı adayların
bilimi tanımlarken yaşam sorunlarına çözüm üretme ve hayatı kolaylaştırma gibi hususlara atıfta bulunarak
bilimi teknoloji eksenli olarak tanımladıkları görülmüştür. Teknoloji ile ilgili tanımlamalarında ise adaylarının
büyük çoğunluğunun yaşam sorunlarına çözüm üretmeye ve hayatı kolaylaştırmaya atıfta bulundukları az
sayıda öğretmen adayının ise teknolojiyi bilim ile ilgili bir süreç olarak ifade ederek bilim ile teknoloji
arasındaki farkı muğlaklaştırdığı görülmüştür. Bilim ve teknoloji arasındaki ilişki ile ilgili olarak ise öğretmen
adaylarının büyük çoğunluğunun bilim ile teknolojiyi birbirine bağımlı süreçler olarak, bir kısmının ise
teknolojiyi bilimin sonucu olarak, bir öğretmen adayının ise bilimi teknolojinin sonucu olarak değerlendirdiği
görülmüştür. Araştırma bulguları dikkate alındığında bazı fen bilimleri öğretmen adaylarının fen, bilim ve
teknoloji kavramlarını tanımlamada ayrıca fen ile bilim ve bilim ile teknoloji arasındaki ilişkiyi ifade etmede
zorluk yaşadıkları söylenebilir.
Keywords: fen,bilim,teknoloji,fen eğitimi,öğretmen yetiştirme
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FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI SOSYO-BİLİMSEL KONULARA YAKLAŞIMLARI VE
GEREKÇELERİ
1

Yrd. Doç. Dr. NURHAN ÖZTÜRK - Sinop Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi
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Günümüzde bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler baş döndürücü bir hızla artmakta ve medyanın da artan
etkisi ile bilimsel konular halkın gündemini her geçen gün daha fazla işgal etmektedir. Bu durum tüm
dünyada fen eğitimini de etkilemekte ve “Sosyo-bilimsel konular (SBK)” programlarda daha önemli bir hale
gelmektedir. Hiç şüphesiz program kazanımlarının öğrenciler tarafından edinilmesinde en önemli aracı
öğretmenlerdir. Bu da öğretmenlerin SBK’la ilgili düşüncelerinin incelenmesini önemli kılmaktadır. Bu
gerekçelerle araştırmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının bazı (GDO, piliç eti, taşıyıcı annelik ve kürtaj)
SBK’la ilgili görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma paradigmasının kullanıldığı araştırmanın
çalışma grubu, 16 (8 kız, 8 erkek) 3.sınıf öğrencisi ile oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak öğretmen
adaylarının SBK ile ilgili görüşlerini irdeleyen ve araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formları
kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının sorulara vermiş oldukları cevaplar içerik analizine tabi tutularak
kodlama gerçekleştirilmiştir. Formda yer alan sorulara verilen cevaplar analiz edildiğinde öğretmen
adaylarının araştırmaya konu olan SBK ile ilgili genel anlamda bilgi sahibi oldukları ancak bu konulara
yaklaşımları ile ilgili farklılıklar olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının yaklaşık yarısı piliç eti kullanımı
ve kürtaj konularına olumlu yaklaşım sergilerken, adayların büyük çoğunluğu GDO ve taşıyıcı annelik
konusunda olumsuz yaklaşım sergilemişlerdir. Adaylar piliç eti tüketimi ile ilgili olarak, en fazla besin,
ekonomi ve sağlık gerekçelerini; GDO konusunda sağlık, açlığa çözüm ve ekonomi gerekçelerini; taşıyıcı
annelik konusunda ise insani ve dini değerlerle ilgili gerekçeleri ifade etmişlerdir. Kürtaj konusuna ise
adayların bir bölümünün istenmeyen gebeliklerin sonlandırması koşulu ile olumlu yaklaşım sergilediği; bir
bölümünün ise insan hayatının değerli olması gerekçesi ile olumsuz yaklaştıkları görülmüştür. Ayrıca
öğretmen adaylarının dini inançla ilgili gerekçeleri piliç eti, taşıyıcı annelik ve kürtaj SBK’ına yaklaşımlarında
kullanırken GDO ile ilgili yaklaşımlarında kullanmadıkları tespit edilmiştir.
Keywords: fen eğitimi,sosyo-bilimsel konular,öğretmen yetiştirme
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HİGH SCHOOL STUDENTS’ IMAGES OF “BİOLOGY TEACHER”
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1

Images of the individuals about any matter are one of the most important factors influencing learning. In
this regard, images have become of the mainly discussed matters in education. Teacher is one of the most
important factors of education. Since teacher is a natural role model for students, students’ “teacher”
images influence their academic achievements, personality development, perspectives about science and
nature. In this respect, it is highly important to reveal how biology teachers are perceived by the students.
The purpose of this study is to reveal the images developed by high school teachers about biology teacher
by means of the Draw a Biology Teacher Test. In line with this purpose, 255 high school students in Konya
province were applied the “Draw a biology teacher” scale as a single question in the academic year 20162017. This scale was adapted from the Draw a Scientist Test developed by Chambers for the first time in
1983. As a result of the analyses of the drawings, it was revealed that the biology teacher image of the
students was rather a “biology teacher making site research in nature”, a “biology teacher doing
experiments in the laboratory”, a “biology teacher using technology in the classroom”. Additionally, the
biology teachers had a camera, telescope and microscope in the student drawings. The results showed that
there was a change in the students’ traditional-stereotype biology teacher images.
Keywords: Student images, Biology teacher
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ORTAÖĞRETİM 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ BLOOM’UN
REVİZE EDİLMİŞ TAKSONOMİSİNİN BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTUNA GÖRE İNCELENMESİ
2
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3 Uzman BURAK OLUR - Afyon Kocatepe Üniversitesi - Batı Dilleri

Nitel bir araştırma olarak desenlenen ve doküman analizi yöntemi kullanılan bu araştırmada ortaöğretim 9.
Sınıf biyoloji dersi öğretim programında yer alan kazanımların Bloom’un Revize edilmiş taksonomisinin
bilişsel süreç boyutuna göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından
oluşturulan ve programda yer alan kazanımların ve Bloom Taksonomisinde yer alan bilişsel süreç boyutun
yer aldığı iki boyutlu bir gözlem formu kullanılarak toplanmıştır. Bu gözlem formu iki adet bağımsız eş
gözlemci tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan bu değerlendirmeden sonra eş gözlemcilerin üzerinde fikir
birliğine varamadığı kazanımlar yeni birer form ile eş gözlemcilere tekrar gönderilerek herhangi bir fikir
değişikliği olup olmadığı kontrol edilmiştir. Elde edilen son formlar üzerinde ise çalışmanın güvenirlik
katsayısının hesaplanması için Miles ve Huberman tarafından önerilen güvenirlik katsayısı hesaplama
formülü kullanılmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda, programın birinci ünitesi olan ‘Yaşam Bilimi
Biyolojisi’kazanım boyutunun güvenirlik katsayısı %85 olarak hesaplanmış ve bu ünitede yer alan
kazanımların çoğunlukla bilişsel süreç boyutunun anlama boyutu altında olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Programda yer alan 2. ünite olan ‘Canlılar Dünyası’ kazanım boyutunun güvenirlik katsayısı %90 olarak
hesaplanmıştır. Bu ünitede yer alan kazanımların da çoğunlukla bilişsel süreç boyutunun anlama boyutunda
oluğu sonucuna ulaşılmıştır. Programın 3. ünitesi olan ‘Güncel Çevre Sorunları’ kazanımlarının güvenirlik
katsayısı ise %85 olarak hesaplanmış ve bu ünitede yer alan kazanımların da çoğunlukla bilişsel süreç
boyutunun anlama boyutunda toplandığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın genel güvenirlik katsayısı ise
%88 olarak hesaplanmıştır. Programda yer alan kazanımların ağırlıklı olarak anlama boyutu altında yer aldığı
sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords: Biyoloji, Öğretim programı, Kazanımlar, Revize edilmiş Bloom taksonomisi
Corresponding Author: Doç. Dr. İJLAL OCAK

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
205

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “KAVRAM YANILGILARI” HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
1
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Öğrenciler okulda öğretilmeden önce belirli fen konuları hakkında bazı bilimsel olmayan fikirlere sahip
olmakta ve bu bilgilerle fen derslerinde yüzleştiklerinde bu durum onların bilişsel çatışma yaşamalarına
neden olmaktadır. Araştırmacılar öğrencilerin bu ön bilgilerini 1970’li yıllarda incelemeye başlamış ve
bunları kavram yanılgıları olarak adlandırmışlardır. 1970’li yıllardan beri devam eden araştırmalar
öğrencilerin çeşitli fen konularında kavram yanılgıları olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrencilerin kavram
yanılgılarını düzeltebilmek için öğretmenlere bu yanılgıları belirleme, öğrencileri bu yanılgıları ile
yüzleştirme ve bilgilerini bilimsel modellere dayalı olarak yeniden düzenleme ve içselleştirmeleri için onlara
yardım etmeleri gerektiği önerilmektedir. Ancak araştırmacılar öğretmenlerin öğrencilerinin kavram
yanılgılarının farkında olsalar bile bu yanılgıların nasıl geliştiği veya öğretimlerine olan etkilerini
anlamadıklarını belirtmektedirler. Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının gelecekteki
öğrencilerinin kavram yanılgıları hakkında ne tür bilgi ve görüşe sahip olduklarını belirlemektir. Betimsel
tarama olarak düzenlenen bu çalışmaya 10 fen bilgisi öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcılarla yapılan yarı
yapılandırılmış görüşmelerde kavram yanılgıları hakkındaki bilgi ve görüşlerini belirlemeye ilişkin açık uçlu
sorular sorulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre öğretmen adaylarının çoğunluğu (%60) kavram yanılgılarını
doğru tanımlamış, bu konudaki bilgilerini lisanstaki teorik dersleri, öğretmenlik uygulaması derslerinden
edindikleri deneyimler, basılı/ elektronik kaynaklar ve geçmiş öğrenme deneyimleri ile elde ettiklerini
belirtmişlerdir. Kavram yanılgılarının öğrenme ve öğretime etkisini olumsuz yönde değerlendiren
katılımcılar kavram yanılgıları ile mücadelenin güçlüklerine değinmişlerdir.
Keywords: kavram yanılgıları, fen bilgisi öğretmen adayları, görüşme
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FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ VE NEDENLERİ
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Günümüzde öğretmenlik, eğitimle ilgili sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutlar ile
alanında özel uzmanlık bilgi ve becerisine sahip olan ve yeterlilik gerektiren bir meslek olarak kabul edilir.
Statü ve saygınlığı, ülke ve kültürlere göre değişmekle beraber öğretmenlik, doğrudan insanla ilgili bir
meslek olması yönüyle, öteden beri sadece bir kazanç kapısı olarak değil, aynı zamanda kutsal bir meslek
olarak görülmüştür. Öğretmenler öğrencilerine, arkadaşlarına ve okullarına verdikleri emeğin aldıkları
karşılıktan daha fazla olduğunu düşündüğünde duygusal, psikolojik ve mesleki açıdan sorunlar yaşarlar ve
zaman içinde bu sorunlar giderek büyür. Bu zorluklar beraberinde mesleki tükenmişliği de getirmektedir.
Tükenmişliğin diğer mesleklerle karşılaştırıldığında en çok öğretmenler arasında yaşandığı söylenebilir.
Çünkü öğretmenlik mesleği sürekli fedakârlık isteyen, aktif olmayı, etkili iletişim kurmayı gerektiren ve
duygusal olarak bireyi hızlı tüketen bir meslektir. Bu nedenle de öğretmenlik mesleği tükenmişlik
durumunun ortaya çıkma olasılığı yüksek olan mesleklerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada fen
bilimleri dersi öğretmenlerinin yaşadığı mesleki tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi, bazı demografik
değişkenler ile mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi ve mesleki tükenmişlik
sorununun kaynağını belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada nicel ve nitel veri toplama yöntemlerinin
birlikte kullanıldığı karma yöntem yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verileri “Maslach Tükenmişlik
Envanteri” ile nitel verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre
kıdem, ek gelir ve idarecilerin performans değerlendirmesi değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar ortaya
çıkmıştır. Öğretmenlerin kıdemi arttıkça duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeylerinde artış
kaydedilmiştir. Ek geliri olan öğretmenlerin kişisel başarıları ek geliri olmayan öğretmenlere göre daha
yüksek çıkmıştır. İdarecilerin performans değerlendirmesini objektif bulmayan öğretmenlerin ise duygusal
tükenme ve duyarsızlaşma düzeyleri daha yüksek çıkmıştır. Yapılan görüşmelerde bu durumun nedenleri
ortaya konmuştur.
Keywords: mesleki tükenmişlik, fen bilimleri dersi öğretmenleri,karma yöntem.
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5E MODELİNE DAYALI ARGÜMANTASYON TABANLI ÖĞRETİMİN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN
TARTIŞMA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ
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Yapılandırmacı kuramın temel alındığı öğrenme ortamlarında öğrencilerin öğrenmelerinden sorumluluk
almaları, sorgulamaya, araştırmaya ve tartışmaya istekli olmaları gereklidir. Öğrencilerin bilgilerini
yapılandırma sürecine yardımcı olacak öğretim planlanırken bu kazanımların göz önünde bulundurulması
gereklidir. 5E öğrenme modeli fen derslerinde öğrencilerin sorgulama, araştırma ve uygulama becerilerini
geliştirmede sıklıkla kullanılmaktadır. Argümantasyon yöntemi de, öğrencilerin bilgiyi yapılandırırken dilin,
kültürün ve sosyal etkileşimin gücünü kullanmaya imkân vermektedir. Bu çalışmada 5E öğrenme modeline
dayalı argümantasyon tabanlı öğretim uygulamaları yapılarak ilköğretim öğrencilerinin tartışma ve eleştirel
düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Tek grup ön test-son test deneysel desenin uygulandığı
çalışmaya Sivas’ta özel okulda 7. sınıfta öğrenim gören 20 öğrenci katılmıştır. Nicel veriler “Tartışmacı
Anketi” ve “Çevre Eğitiminde Eleştirel Düşünme Testi” ile toplanmıştır. Ayrıca konu öğretiminde çalışma
yaprakları kullanılarak öğrencilerin tartışma becerileri derinlemesine incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen
sonuçlara göre, 5E modeline dayalı argümantasyon tabanlı öğretim öğrencilerin tartışma ve eleştirel
düşünme becerilerini geliştirmiştir.
Keywords: Yapılandırmacı kuram, 5E öğrenme modeli, argümantasyon tabanlı öğretim, tartışma, eleştirel düşünme becerisi.
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2

Öğrencilerin fen kavramlarını günlük hayatta karşılaştıkları olaylarla ilişkilendirebilmeleri, bu kavramları
kullanarak yeni soru/bilgi üretebilmeleri ve bu bilgileri uygulamaları oldukça önemlidir. Öğrencilere bu bilgi
ve becerileri kazandırabilmek için fen derslerinde deney yöntemi sıklıkla kullanılmaktadır. Açık uçlu
deneylerin öğrencilerin merak duygusunu artırdığı, bilimsel süreç becerilerini geliştirdiği, araştırmaya
yönelik olumlu tutum kazandırdığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin bu bilgi ve becerileri
kazanırken kendi bilişsel düzeyi ile ilgili farkındalık kazanmaları da gereklidir. Öğrenciler önceden neler
bildiğini sorgulamalı, neler öğreneceğini, nasıl öğreneceğini planlamalı, öğrendiklerini değerlendirme
becerisine sahip olmalıdır. Bilişüstü becerileri olarak adlandırılan bu becerilerin öğrenmede etkili olduğu
bilinmektedir. Bu çalışmada bilişüstü yönlendirmelerin entegre edildiği açık uçlu deneylerle ilköğretim 6.
Sınıf öğrencilerinin “Maddenin Tanecikli Yapısı” ünitesindeki akademik başarılarının artırılması
amaçlanmıştır. 22 öğrencinin katıldığı çalışmada, açık uçlu soruların yer aldığı çalışma yaprakları ve çoktan
seçmeli sorulardan oluşan konu testi kullanılarak veriler toplanmıştır. Elde edilen sonuçlar, öğrencilerin
akademik başarılarını artırdığını ve konuyu günlük hayattaki olaylarla ilişkilendirmede başarılı olduklarını
ortaya koymaktadır.
Keywords: bilişüstü, açık uçlu deneyler, akademik başarı.
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MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN UYGULADIĞI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN
MATEMATİK ÖĞRETİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
1

Yrd. Doç. Dr. ÜMİT KARABIYIK - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Matematik

Günümüzde Matematiğin öneminin artması Matematik öğretimini eğitim dünyasında daha çok önemsenen
bir unsur haline getirmiştir. Geleneksel matematik öğrenme ve öğretme yaklaşımlarını tamamen bir tarafa
bırakarak değil ondan ilham alarak, Matematik öğrenme ve öğretme pratiklerimizin modern çağın talepleri
doğrultusunda yeniden tanımlanması gerektiği düşüncesi birçok araştırmacıyı bu alanda çalışmaya
yönlendirmiştir. Ortaöğretim kurumlarında Matematik öğretim yöntem ve tekniklerinin hangi düzeyde
kullanıldığını ve Matematik öğretimine etkilerini tespit edip önerilerde bulunmak bu çalışmanın başlıca
amacını oluşturacaktır. Veri toplama aracı olarak gözlem ve görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın
örneklemini Konya merkezde farklı orta öğretim kurumlarında görev yapan Matematik öğretmenleri
oluşturmaktadır. Öğretmenlerin görüşme sorularına içten cevap verdikleri ve derslerinde gözlem
yapılmasından etkilenmedikleri gözlemlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; öğretmenlerin
düz anlatım ve problem çözme yöntemini başarılı bir şekilde uyguladıkları görülmüştür. Bu yöntemin sorucevap yöntemiyle de desteklenmesi öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlamıştır. Öğretmenlerin,
Matematik konularının günlük hayatla ilişkisinden yeterince bahsetmedikleri, öğretmen merkezli kendilerini
yormayan ve ek bir uğraşı gerektirmeyen yöntem ve teknikleri tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords: Matematik öğretimi, öğretim yöntem ve teknikleri, öğretmen gözlem ve görüşleri.
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BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI GENETİK KAVRAMLAR HAKKINDA BİLİŞSEL
YAPILARININ BELİRLENMESİ
1
2

Doç. Dr. SELDA KILIÇ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Biyoloji Eğitimi A.B.Dalı
Yrd. Doç. Dr. BAŞTÜRK KAYA - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Biyoloji Eğitimi
3 Prof. Dr. MUHİTTİN DİNÇ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Biyoloji Eğitimi
4 Prof. Dr. ALİ ATEŞ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Biyoloji Eğitimi

Bu çalışma Biyoloji öğretmen adaylarının bazı genetik kavramlarla ilgili bilişsel yapılarındaki bilgilerin tespiti
için yapılmıştır. Bu amaca yönelik veri toplama aracı olarak kelime ilişkilendirme testi kullanılmıştır. Çalışma
Necmettin Erbakan üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Ana bilim dalında eğitim
gören toplam 54 öğrenci (41 kız, 13 erkek) katılımı ile gerçekleşmiştir. Çalışmada, öğrencilere kromozom,
genetik materyal, kromatid, DNA ve gen kavramları verilmiş ve bu anahtar kavramlarla ilgili olarak aklına
gelen kavramları yazmaları istenmiştir. Öğrencilerden elde edilen kavramların frekansları hesaplanmış ve
bu frekanslara göre kesme noktaları belirlenerek kavram haritaları çizilmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin
genel olarak kavramlar arasında ilişkilendirme ve önerme yapabildikleri ortaya çıkmıştır.
Keywords: Genetik kavramlar, kelime ilişkilendirme testi, kesme noktası, biyoloji eğitimi
Corresponding Author: Doç. Dr. SELDA KILIÇ

STANDART SAPMA KONUSUNDA ÖRNEK BİR DERS PLANI, UYGULAMASI VE ÖĞRENCİ
GÖRÜŞLERİ
1

Doktora Öğr. HABİP MEHMET SEVGİ - Selçuk Üniversitesi - Matematik Eğitimi

Standart sapma genellikle sosyal bilimler alanında birçok akademik çalışmada kullanılan hesaplamalardan
biridir. Standart sapma iki ya da daha çok veri setinin dağılımını karşılaştırırken ya da grup içindeki
farklılaşma düzeyini belirlemede kullanılır. Bu çalışmada 74 önlisans öğrencisine standart sapma konusu ile
ilgili örnek bir ders planı uygulanmıştır. Uygulamanın verimliliğini ölçmek için öğrencilere uygulamadan önce
öntest ve uygulamadan sonra sontest yapılmıştır. Rastsal olarak belirlenen 10 öğrenci ile de yarı
yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Çalışmada yöntem olarak karma yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın
sonuçlarını analiz ederken nicel kısmında t testi ve nitel kısmında ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
Öntest-sontest puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunduğu için uygulanan örnek ders planı
verimlidir. Çalışmanın nitel boyutunda ise öğrencilerin dersin işlenişi hakkında olumlu görüş bildirdikleri,
hesaplamaları kendilerinin yapması ve yorumlamasının konuyu anlamada daha faydalı olduğu ve farklı
sorularla standart sapmayı daha iyi yorumlayabildikleri görülmektedir. Öğrencilerin standart sapma ile
açıklamalar yaparken daha çok “homojenlik-hetorojenlik, benzeşim, benzerlik, farklılaşma, tutarlılık,
istikrar, aşırı uç değerler” gibi kelimeleri kullandıkları tespit edilmiştir.
Keywords: Standart sapma, Örnek ders planı, Matematik eğitimi.
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ÖĞRENCİLERİNİN RASYONEL SAYILARDA SIRALAMA YAPARKEN KULLANDIKLARI ÇÖZÜM
YOLLARININ İNCELENMESİ
1

Doktora Öğr. HABİP MEHMET SEVGİ - Selçuk Üniversitesi - Matematik Eğitimi

Rasyonel sayılar konusu öğrencilerin ilkokuldan üniversiteye kadar farklı kademelerde karşılaştıkları bir
konudur. Rasyonel sayılar konusu kendi içerisinde farklı alt başlıklara ayrılmaktadır: Kesirler, Rasyonel
sayılarda işlemler, Rasyonel sayılarda sıralama, ondalık sayılar, İki rasyonel sayı arasındaki sayılar vs.
Akademik çalışmalar incelendiğinde rasyonel sayılar konusunun, kavram yanılgıları, model kullanımı,
öğretimi ve günlük hayatla ilişkilendirme vb. şekillerde ele alındığını görmekteyiz. Bu çalışmada ise rasyonel
konusunun bir alt başlığı olan rasyonel sayılarda sıralamada, öğrencilerin kullandıkları yollar incelenmeye
çalışılmıştır. Betimleyici bir araştırma yöntemi olan tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada tarama
modelinin bir türü olan kesitsel tarama yoluyla veri toplanmıştır. Bir meslek yüksekokulunda okuyan 420
önlisans 1. sınıf öğrencisine bir test uygulanmış ve öğrencilerin sıralama yaparken kullandıkları yollar
belirlenmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin büyük kısmının rasyonel sayılarda sıralama yaparken
paydaları eşitleme eğiliminde oldukları görülmüştür. Öğrencilerin azınlığının ise rasyonel sayıları ondalık
sayılara çevirerek ya da bütüne-yarıma yakınlığına göre sıralama yaptıkları tespit edilmiştir.
Keywords: Rasyonel sayılar, Rasyonel sayılarda sıralama, Matematik eğitimi
Corresponding Author: Doktora Öğr. HABİP MEHMET SEVGİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİKTEKİ BAZI VEKTÖREL VE SKALER BÜYÜKLÜKLERLE İLGİLİ
KAVRAM YANILGILARINI TANIMLAMAYA YÖNELİK ÜÇ AŞAMALI BİR TEST ÇALIŞMASI
1

Doç. Dr. ERSİN BOZKURT - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Fizik Eğitimi

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının kuvvet, ivme, hız, momentum, potansiyel enerji ve kinetik
enerji kavramları ile ilgili kavram yanılgılarını tespit etmektir. Araştırma da öğretmen adaylarının daha çok
bu kavramların vektörel ve skaler yönleri ile ilgili bilgileri yoklanmıştır. Bu amaç için çoktan seçmeli üç
aşamalı bir test geliştirilmiştir. Testin geliştirilme süreci üç yıl sürmüştür. Bu süre boyunca 90 fizik öğretmen
adayı ile mülakatlar ve odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Bu görüşmeler sırasında öğretmen adaylarının
Fizik ile ilgili epistemolojik inançlarını tespite yönelik mülakatlar da yapılmıştır. Testin maddeleri bu
mülakatlardan elde edilen veriler sonucunda tamamlanmıştır. Testin bilimsel bilgiyi ölçen kısmı için KR-20
güvenilirlik katsayısı 0,874 ve kavram yanılgılarının tespiti için verilen ikinci aşamanın KR-20 güvenilirlik
katsayısı 0,752 olarak bulunmuştur. Araştırmanın uygulama kısmında farklı üniversitelerden 112 öğretmen
adayına ulaşılmıştır. Araştırma sonunda öğretmen adaylarının çok fazla kavram yanılgısına sahip oldukları
ve bazı konularda da bilgi eksikliğine sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca araştırma sonuçlarından ve yapılan
mülakatlardaki gözlemlerden öğretmen adaylarının epistemolojik inanışlarından sorgulayıcı bir bakış açısına
sahip olmadıkları dolayısıyla Fizik ile ilgili öğrenmiş oldukları bilgileri sorgulamadıkları anlaşılmaktadır.
Keywords: Fizik Eğitimi, Kavram yanılgısı, Fen Bilgisi Eğitimi, Üç aşamalı test,Epistemolojik inanç
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"VEKTÖR" KAVRAMIYLA İLGİLİ BİR KELİME İLİŞKİLENDİRME ÇALIŞMASI
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3 Doç. Dr. AHMET ERDOĞAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Matematik Eğitimi
1

Son yıllarda yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının eğitim ortamlarındaki etkisinin artması ve geleneksel
ölçme-değerlendirme tekniklerinin kavramsal anlamayı ve değişimi ölçmedeki eksikleri gidermek amacıyla
farklı teknik ve stratejiler ortaya konmuştur. Araştırmacılar öğrencilerin sadece sahip oldukları bilgileri değil;
farklı bilgi ve kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya koyup koyamadıklarını, bilişsel yapılarını, kendi
zihinlerinde oluşturdukları bilgilerle gerçek ve doğal dünyadaki olayların işleyişi arasındaki benzerlikleri ne
ölçüde anladıklarını ölçen tekniklere yönelmişlerdir. Bu bağlamda, öğrencilerin bilişsel yapısını, bu yapıdaki
kavramlar arasındaki bağları ve ilişkileri ortaya çıkarıp bu ilişkilerin yeterli olup olmadığını belirleyen
teknikler önem kazanmıştır. Bu araştırmanın amacı "vektör" kavramının Fizik öğretmen adayları için hangi
kavramları çağrıştırdığını belirleyerek bu kavramlar arasındaki ilişkileri nasıl yorumladıklarını belirlemektir.
Bu amaç için bir kelime ilişkilendirme envanteri kullanılmıştır. 60 Fizik öğretmen adayı ile yapılan çalışma
sonucunda öğrencilerin "vektör" kavramına ilişkin belirlemiş oldukları kavramlar ve o kavramların birbirleri
ile olan ilişkilerini açıklayan olaylarla ilgili çelişkili ve yanlış bilgilere sahip oldukları görülmüştür.
Keywords: Fizik Eğitimi, Matematik Eğitimi, Vektör,Kelime İlişkilendirme Testi,Bilişsel Yapı
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KAVRAM KARİKATÜRÜ İLE YAPILAN MATEMATİK EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN TUTUM VE
MOTİVASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ
2
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3 Yrd. Doç. Dr. AYŞE YAVUZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - MATEMATİK EĞİTİMİ

Kavram karikatürleri günlük yaşamı kullanarak bilimsel bir durumu resim yada karakterler yardımıyla
tartışma biçiminde ve farklı bakış açıları oluşturarak gerçekleştiren görsel eğitim araçlarıdır (Keogh ve
Naylor, 2000). Kavram karikatürleri öğrencileri güldürerek sorgulayıcı bir öğrenme ortamı oluşturur. Bu
çalışmamızda eğlendirerek gerçekleştirilen matematik eğitiminin öğrencilerin matematik dersine karşı
tutum ve motivasyonlarını nasıl etkilediğini ortaya koymayı amaçladık. Çalışmanın örneklemini 2016-2017
eğitim-öğretim yılı KonyaIlgın ilçesinde öğrenim gören 35 deney ve 35 kontrol grubunda olmak üzere 70
beşinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Bu çalışmada nicel çalışma yöntemlerinden deneysel desen
kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda deney grubuna kavram karikatürü ile hazırlanan ders planı
uygulanmış ve kontrol grubuna geleneksel öğretim yapılarak karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak kavram
karikatürleri ile desteklenerek yapılan öğretimin geleneksel öğretime göre daha etkili olduğu ve öğrencilerin
tutum ve motivasyonlarında farklılıklar oluştuğu gözlenmiştir.
Keywords: Kavram karikatürü, kavram yanılgıları, Matematik Eğitimi
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FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM YÖNTEMİ HAKKINDA MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN
GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
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2

Farklılaştırılmış öğretim; öğrencilerin öğrenmesi için çeşitli aktivitelerin bulunduğu, anlamlı öğrenme
sağlandığı ve öğrendiğini gösterebildiği bir öğretimdir (Tomlinson,1995). Öğretmenlerin öğrencilerin
öğrenmesi için bireysel farklılıklarına ve ihtiyaçlarına cevap veren bir öğretim felsefesidir
(Gregory&Chapman, 2002). Öğretimi farklılaştırmanın amacı, farklı öğrencileri bir araya getirerek her bir
öğrencinin gelişmesini ve bireysel başarısını en üst düzeye çıkarmaktır (Polland, 2002). Bu çalışmamızda,
bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran farklılaştırılmış öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili olarak
öğretmenlerin düşüncelerini ortaya koymayı ve onları bu konuda bilinçlendirmeyi amaçladık. Bu çalışma
nitel araştırma yöntemlerinden özel durum çalışması kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Nitel bir araştırma
modeli olan durum çalışması, bir ya da daha fazla olayın, ortamın programın, sosyal grubun ya da diğer
birbirine bağlı sistemlerin derinlemesine incelendiği yöntem olarak ifade edilebilir (McMillan, 2000). Bu
amaç doğrultusunda matematik öğretmenlerine açık uçlu sorulardan oluşan bir görüş formu uygulanmıştır.
Yapılan uygulama sonucunda ulaşılan veriler betimsel olarak analiz edilmiş ve frekans ve yüzdeler
kullanılarak sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin farklılaştırılmış öğretim konusunda yeteri
kadar bilgisi olmadıkları ve sınıf ortamında bireysel farklılıklara dikkate alarak eğitim yapamadıkları ortaya
konmuştur.
Keywords: Farklılaştırılmış Öğretim, Öğretim yöntemleri, Öğretim teknikleri, Matematik Eğitimi
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GEOMETRİK OPTİK KONULARINDA HAZIRLANMIŞ BİR SANAL LABORATUVAR UYGULAMASININ
ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA VE FİZİĞE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ
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Bu araştırmanın amacı, Geometrik Optik konusunda yapılandırmacı düşünceyi temel alan ve problem
çözmeye dayalı Web tabanlı öğretim materyalleri olan Java programıyla simülasyonlar kullanılarak
hazırlanmış sanal bir laboratuvar uygulaması ile yapılan öğretimin, geleneksel laboratuvar yöntemi ile
yapılan öğretime göre öğrencilerin akademik başarıları ve fiziğe karşı tutumları üzerindeki etkisini
incelemektir. Araştırma modeli olarak ön test - son test kontrol gruplu deney modeli kullanılmıştır.
Çalışmanın bağımsız değişkeni sanal laboratuvar uygulamasına dayalı öğretim yöntemi iken bağımlı
değişkenleri ise öğrencilerin fizik dersi başarısı ve öğrencilerin fiziğe karşı tutumları şeklindedir. Araştırma
2013-2014 bahar döneminde BÖTE bölümünde okutulan Fizik II dersini alan aynı sınıfın iki farklı şubesindeki
toplam 59 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Şubelerin birisi deney grubu diğeri kontrol grubu şeklinde yansız
olarak belirlenmiştir. İlgili konu deney grubundaki 29 öğrenciye simülasyonlar kullanılarak oluşturulmuş
sanal laboratuvar ortamında, kontrol grubundaki 30 öğrenciye ise geleneksel laboratuvar ortamında
işlenmiştir. Araştırmada öğrencilerin fizik başarılarını ölçmek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan
“Geometrik Optik Başarı Testi”, fiziğe karşı tutumlarını belirlemek amacıyla da “Fiziğe Karşı Tutum Ölçeği”
kullanılmıştır. Her iki veri toplama aracı da uygulama öncesi ve sonrasında iki gruba da öntest ve sontest
olarak uygulanmış ve elde edilen veriler t-testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, her iki grupta
da fizik başarısında bir artış olmasına rağmen sanal laboratuvar ortamında öğretimin yapıldığı deney
grubunun başarısı ile geleneksel ortamda öğretimin yapıldığı kontrol grubunun başarısı arasında deney
grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık çıkmıştır. İki grubun fiziğe karşı tutumlarında da uygulamalar
sonunda bir artış söz konusu iken uygulamalar sonrasındaki tutumları karşılaştırıldığında iki grup arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada, Geometrik Optik
konusunda simülasyonların kullanıldığı sanal laboratuvar ortamındaki öğretimin fizik başarısında geleneksel
laboratuvar ortamındaki öğretime göre daha etkili olduğu fakat fiziğe karşı tutumda anlamlı bir etkisinin
olmadığı görülmüştür.
Keywords: Geometrik Optik,Fizik Eğitimi,Fizik Başarısı,Fiziğe Karşı Tutum,Sanal Laboratuvar
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SONSUZLUK KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI
1 Doç. Dr. MUZAFFER OKUR - Erzincan Üniversitesi - Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı
Araş. Gör. ZEYNEP ÇAKMAK GÜREL - Erzincan Üniversitesi - Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı
3 Öğretmen RAMAZAN BEYDİLLİ - Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı
4 Y. Lisans Öğr. LÜTFİYE YILMAZ - Erzincan Üniversitesi - Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı
2

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin sonsuzluk kavramına ilişkin algılarını belirlemektir.
Araştırmanın çalışma grubunu 286 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin sonsuzluk ile ilgili
algılarını belirlemek amacıyla 3 açık uçlu sorudan oluşan bir test uygulanmıştır. Araştırmada nitel araştırma
yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmış ve veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.
Araştırmada öğrencilerin sonsuzluk kavramını, “sonu olmayan”, “devam eden” ve “bitmeyen” şeklinde tarif
ettikleri ve sonsuzluğu sonu olmayan bir süreç olarak algıladıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin bu tanımları
yaparken, sonsuzluk kavramını fiziksel, duygusal ve matematiksel olmak üzere üç farklı kategoride
düşündükleri ve sonsuzluğu en çok matematiksel öğelerle açıklamaya çalıştıkları belirlenmiştir. Ayrıca
öğrencilerin sonsuzluğa ilişkin açıklamalarında statik sonsuzluk türünü daha fazla kullandıkları görülmüştür.
Keywords: Matematik öğretimi, sonsuzluk, ortaokul
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7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EŞİTLİK VE DENKLEM KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI
1

Araş. Gör. ZEYNEP ÇAKMAK GÜREL - Erzincan Üniversitesi - Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı
2 Doç. Dr. MUZAFFER OKUR - Erzincan Üniversitesi - Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı

Bu araştırmanın amacı, ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin eşitlik ve denklem alt öğrenme alanına yönelik
kavram yanılgılarının belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini, Doğu Anadolu bölgesinde yer alan bir il
merkezindeki dört ortaokulda öğrenim görmekte olan 41 sekizinci sınıf öğrencisi ve 113 yedinci sınıf
öğrencisi olup, toplamda 154 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada durum çalışması yöntemi
kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak eşitlik ve denklem konusuna ilişkin literatürde var olan kavram
yanılgıları ve ortaokul matematik dersi öğretim programı eşitlik ve denklem alt öğrenme alanındaki
kazanımlar dikkate alınarak 10 soruluk bilgi testi geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Verilerin betimsel analize tabi
tutulmuştur. Araştırmanın sonucunda, 7. sınıf öğrencilerinin 8. Sınıf öğrencilerinden daha fazla kavram
yanılgısına sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin en fazla “değişkenler ve bilinmeyenler
birbirinden her zaman farklıdır”; en az “harfler sadece rakam belirtir” şeklindeki kavram yanılgısına sahip
olduğu belirlenmiştir. Cebirde, değişkenler ve bilinmeyenler eşitliğin korunumu, problem kurma ve problem
çözme aşamalarında önem arz etmekte olup, öğretmenler tarafından belirlenen kavram yanılgıları dikkate
alınarak öğrencilerin kavramsal anlamaları sağlanmalıdır.
Keywords: Eşitlik ve Denklem, Kavram Yanılgıları, Ortaokul
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TUBİTAK ÖĞRENCİ ARAŞTIRMA PROJELERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
1

Öğretmen BURCU AĞTAŞ - MEB - Fen Eğitimi

Bu araştırma 11. TUBİTAK ortaokul öğrencileri araştırma projeleri finallerine katılan ve derece yapan
araştırmaların farklı değişkenlere göre incelenmesini amaçlamaktadır. Bu genel amaç çerçevesinde
araştırmaya katılan projelerin katıldığı bölge, katılımcı sayısı, okul türü, katıldığı bilim dalı, danışman hoca
ve araştırmayı yürüten öğrencilerin cinsiyet dağılımları incelenip bazı sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlara
bağlı olarak farklı öneriler sunulmuştur. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden evrak- doküman
inceleme yöntemi ile hazırlanmıştır. Araştırma TUBİTAK 11. Ortaokul araştırma projelerinde finallere katılıp
derece yapan proje ile sınırlandırılmıştır. Araştırmada Finallere katılan projelerin danışman öğretmenlerin
ve öğrencilerin cinsiyet dağılımı, projelere kabul edilen okulların türleri ve katıldıkları bölgelere göre
incelenip önerilerde bulunulmuştur. Bu kapsamda yapılan incelemede başlıca şu sonuçlar elde edilmiştir:
Araştırmaya katılan öğrencilerin 20 erkek, 18 kız öğrenci olduğu; 11 danışmanın erkek, 16 danışmanın kadın
olduğu belirlenmiştir. Okul türü olarak bakıldığında 13 Bilim Sanat Merkezi, 6 özel okul ve 8 Milli eğitime
bağlı okul olduğu tespit edilmiştir. Bölge dağılımına bakıldığında dengeli bir katılım olduğu fakat Güneydoğu
Anadolu bölgesinden hiç derece çıkmadığı tespit edilmiştir.
Keywords: TUBİTAK, ortaokul, proje, araştırma projesi
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PROJE TABANLI ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRLANAN ÜRÜNLERİN UYGULANMA ŞEKLİ VE
ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
1

Yrd. Doç. Dr. MİHRİBAN HACISALİHOĞLU KARADENİZ - Giresun Üniversitesi - Matematik Eğitimi ABD
2 Doç. Dr. TUBA GÖKÇEK - Kırıkkale Üniversitesi - Matematik Eğitimi ABD

Türkiye’de 2005’te yapılan öğretim programı değişikliğiyle yapılandırmacı sistemin getirilmiş olması, proje
hazırlama gibi öğrenci merkezli uygulamaları da daha önemli hale getirmiştir. Süreç içerisinde bazı
değişiklikler yapılsa da ülkemizde halen ortaokul veya lisede okuyan her öğrenci ilgi alanına göre istediği
bir dersten her dönem bir proje hazırlamaktadır. Proje tabanlı öğretim yöntemi her ne kadar öğrenci
merkezli bir yöntem olsa da öğretmenlerin uygulamalar sırasında kısmi bir güdülenmeyi gerçekleştirmek
ve öğrenciye rehberlik etmek durumunda kaldıkları açıktır. Öğretmen adaylarının da gelecekteki proje
sürecini doğru yönetebilmeleri için, öncelikle kendilerinin proje yapım ve yönetim süreçlerinden başarı ile
geçerek özgün ürün elde etmelerinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle mevcut çalışma proje
tabanlı öğretime yönelik öğretmen adaylarına bir ürün hazırlatmak, bu ürünü hazırlama gerekçeleriyle
birlikte gerçek ortamda uygulamasını yaptırarak öğrenciler üzerindeki etkilerini ortaya koymak amacıyla
yürütülmüştür. Açıklayıcı özel durum çalışması ile yürütülen araştırmanın çalışma grubunu bir devlet
üniversitesinin Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi ABD’nin 3. sınıfında öğrenim gören 26 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Adaylardan hazırladıkları proje önerilerini seçmiş oldukları grup üzerinde uygulamaları ve
etkilerini açıklamaları istenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre katılımcılar proje konularını uyguladıktan
sonra değerlendirme amaçlı anket, görüşme, kavram veya kalıcılık testi gibi farklı araçlarla uygulamalarının
değerlendirmelerini yapmış ve projelerin uygulandığı gruplardan görüşler almışlardır. Uygulama yapılan
öğrenci ve öğretmen adayları, proje tabanlı öğrenmenin farklı yetenek ve becerilerinin ortaya çıkmasına
katkı sağladığını, bu yolla daha kalıcı öğrendiklerini, öğrenmenin daha eğlenceli, ilgi çekici hale geldiğini,
matematik dersine değer verme ve matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeyi kazandırdığını ve
matematiği günlük yaşamla ilişkilendirdiklerini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte katılımcılar aldıkları alan
eğitimi dersi kapsamında tasarladıkları ve ortaokul öğrencilerine uyguladıkları projelerle matematiği
öğretebileceğine olan inanç ve özgüvenlerini artırdığı konusunda görüş belirtmişlerdir. Buradan yola
çıkılarak öğretmen adaylarının lisansta aldıkları alan eğitimi derslerinde, öğretim programının öngördüğü
hedeflere ulaşabilmeleri adına proje tabanlı öğrenme konusunda cesaretlendirilmeleri önerilebilir.
Projelerin tasarlanmasına ve uygulanmasına yönelik katılımcı görüşlerini daha ayrıntılı incelemek için
öğretmen adayları, öğrenci ve öğretmenlerle mülakatlar gerçekleştirilebilir.
Keywords: Proje tabanlı öğrenme, ürün, matematik öğretmen adayı
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ GEOMETRİK CİSİMLER KONUSUNA YÖNELİK TUTUMLARI VE
GEOMETRİYE YÖNELİK ÖZ-YETERLİKLERİ
1

Doç. Dr. DİLEK ÇAĞIRGAN GÜLTEN - İstanbul Üniversitesi - Matematik Eğitimi
2 Yrd. Doç. Dr. YASEMİN DERİNGÖL - İstanbul Üniversitesi - Sınıf Eğitimi ABD

Geometri, gerek matematik öğretiminde, gerekse günlük yaşamda önemli bir yer teşkil etmektedir. Ancak,
geometri dersi öğrenciler tarafından zor olarak nitelendirilmektedir. Bir diğer taraftan da geometrik cisimler
ve geometrik şekiller arasındaki farklılıklar kavram olarak karıştırılmaktadır. Bu karmaşıklığı gidermede ve
temel bilgiyi vermede, öğretmenlere büyük görev düşmektedir. Bu bağlamda; bu araştırma, matematik
öğretmen adaylarının geometrik cisimler konusuna yönelik tutumları ve geometriye yönelik özyeterliklerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2016-2017 bahar yarıyılında İstanbul ilindeki bir
üniversitenin Matematik Öğretmenliği programında öğrenim gören ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf
öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, “Geometri Öz-yeterlik Ölçeği” ve “Geometrik
Cisimler Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından oluşturulmuş olan kişisel bilgi formu
ile toplanmıştır. Tarama modeli ile yürütülen bu araştırma verileri SPSS 22 paket programıyla analiz
edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde t-testi, Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) istatistiksel yöntemleri
kullanılmıştır. Bulgulardan çıkan sonuçların gerek alan yazına gerekse matematik öğretmeni yetiştirmeye
ilişkin katkısı olacağı düşünülmektedir. Çıkacak sonuçlar, alan yazına önemli bir katkı sağlayarak yeni
yapılacak çalışmalara ışık tutacak niteliktedir. Bulgular, literatür eşliğinde tartışılarak araştırma ve
araştırmacılara yönelik öneriler verilmiştir.
Keywords: Geometrik Cisim, Tutum, Geometri öz-yeterlik, Öğretmen adayı, Matematik öğretimi
Corresponding Author: Doç. Dr. DİLEK ÇAĞIRGAN GÜLTEN

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
216

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

MATEMATİK VE TEKNOLOJİ TUTUM ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
1

Yrd. Doç. Dr. ATİLLA ÖZDEMİR - Sinop Üniversitesi - Matematik Eğitimi

Günümüz bilgi çağı toplumlarında eğitim güçle eşdeğer görülmekte; bilgi teknolojilerini rahatlıkla kullanan,
bilgiyi üreten, sınıflandıran, sunan ve paylaşan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İçinde bulunduğumuz
bilgi ve ileri teknoloji çağında bilgi çok hızlı değişmektedir. Bu nedenledir ki değişime, değişimin hızıyla
adapte olabilen, sürekli öğrenme ihtiyacında olduğunun farkında olan ve öğrenme yeteneklerini geliştiren
bireyler yarınlarda yaşama şansına sahip olacaklardır. Bilgi teknolojilerinin kullanımıyla ilgili yapılan
çalışmaların sonuçlarına göre, teknoloji kullanımının okul verimliliğini arttırabildiği, eğitime yapılan
harcamaları azaltabileceği, öğrenme ortamlarının kalitesini arttırabileceği, öğrencilerin daha iyi
öğrenebileceğini belirtmişlerdir. Bu sebeplerden dolayı bu çalışmada öğrencilerin matematik öğretiminde
teknoloji kullanımıyla ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla Pierce, Stacey ve Barkatsas (2005) tarafından
geliştirilen ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması yapılmıştır. Ölçek aşağıdaki aşamalar izlenerek Türkçe’ye
uyarlanmıştır. Matematik ve teknoloji tutum ölçeği’nin Türkçeye çevirisinde öncelikle ölçek 4 alan uzmanı
tarafından İngilizceden Türkçeye çevrilmiştir. Daha sonra Türkçe’ye çevrilen ölçekler tekrar İngilizceye
çevrilmiştir. Tereddüte düşülen yerlerde araştırmacı ve bir alan uzmanı tarafından düzeltmeler yapılmıştır.
Ölçeğin daha sonra alan uzmanı tarafından Türkçe gramer yapısı ve dilbilgisi kontrolleri yapılarak son hali
verilmiştir. Böylece ölçeğin iç geçerliği de sağlanmıştır. Ölçeğin son hali verildikten sonra 30 ortaokul
öğrencisi ile pilot çalışma yapılmış ve ölçeğin anlaşılabilirlik ve okunabilirliği kontrol edilmiştir. Ölçeğin var
olan yapısının kültürümüze uyarlanarak durumunu belirlemek için 500 öğrenciye uygulanan bir pilot çalışma
yapılarak yapısal eşitlik modeli üzerine kurulmuş olan doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Orijinal
ölçek 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar matematik inancı, teknolojiye inanç, matematiği teknoloji ile
öğrenmeye karşı tutum, duyuşsal bağlılık ve davranışsal bağlılıktır. 5 alt boyuttan oluşmuş ve orijinal ölçekle
uyum sağlamıştır.Ölçek güvenirliğini gösteren iç tutarlık katsayısı .84, davranışsal bağlılık alt boyutu .77,
teknolojiye inanç alt boyutu .83, matematik inancı alt boyutu .90, duyuşsal bağlılık alt boyutu .81 ve
matematiği teknoloji ile öğrenmeye karşı tutum alt boyutu .85 olduğu böylece ölçeğin iç tutarlığa sahip
olduğu bulunmuştur.
Keywords: Matematik ve Teknoloji Tutum Ölçeği,Matematik Eğitimi
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PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA DEVAM ETMEKTE OLAN
ÖĞRETMEN ADAYLARININ TABLET BİLGİSAYARLAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
1
2

Doç. Dr. FATİH GÜRBÜZ - Bayburt Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. MESUT BULUT - Bayburt Üniversitesi - Türkçe Eğitimi

Bu çalışmanın amacı, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam etmekte olan öğretmen
adaylarının MEB FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tablet bilgisayarların eğitime katkısı ve bilgisayar
destekli öğretim hakkındaki görüşlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma Doğu
Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bir Üniversitenin Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam
etmekte olan çeşitli branşlardaki 92 öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Araştırmaya katılan öğretmen
adaylarından 44’ü erkek, 48’i ise kadındır. Araştırmada betimsel desen araştırma yöntemlerinden tarama
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Uzoğlu & Bozdoğan (2012) tarafından
hazırlanan “Tablet Pc Anket Formu” ve Bindak ve Çelik (2006) tarafından geliştirilen “Bilgisayar Tutum
Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmen adaylarından alınan veriler SPSS 23 programına işlenip; yüzde, frekans, Khikare ve tek faktörlü Anova testleri ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının MEB
FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tablet bilgisayarları destekleme durumları ile bilgisayar tutum puanları
arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. Diğer taraftan, öğretmen adaylarının bilgisayar destekli öğretimi
destekleme durumlarının branşlara göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarından
elde edilen verilerde tablet bilgisayar ve bilgisayar destekli öğretim hakkında en yüksek frekansa sahip
avantajlar; “Öğrenmeyi kolaylaştırabilir”, “Öğrenmeyi kalıcı hâle getirebilir” ve “Öğrencilerin teknolojik
araç-gereçleri kullanma becerilerini artırabilir” şeklindedir. Dezavantajlar konusunda ise “İletişimi ve sosyal
etkileşimi azaltabilir” “Öğretmenleri tembelliğe alıştırabilir” şeklinde görüşler ifade edilmiştir.
Keywords: Pedagojik Formasyon Eğitimi, Öğretmen Adayları, Tablet Bilgisayar
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TÜRKİYE’DE EĞİTİM FAKÜLTELERİ DERGİLERİNDE YAYINLANAN FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI:
BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI
1

Yrd. Doç. Dr. MÜCAHİT KÖSE - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
2 Y. Lisans Öğr. FULYA GÜLEÇ - Dumlupınar Üniversitesi - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Bu araştırmanın amacı Türkiye'de üniversitelerin Eğitim Fakültelerince yayınlanmakta olan fen eğitimi
alanındaki makalelerin, incelenmesidir. Türkiye’de eğitim araştırmalarının yönelimi ve gelişimi hakkında fikir
edinilmesinde öğretmen yetiştiren kurumlar olan eğitim fakültelerince yayımlanan fakülte dergilerinin
yayınlarının incelenmesinin araştırmacılara fikirler sunacağı düşünülmüştür. Dolayısıyla Türkiye’deki Fen
eğitimi araştırmalarındaki eğilimi belirlemek istenmiştir. Araştırma kaynağı olarak 2002-2016 yılları arasında
yayınlanan 32 eğitim fakültesi dergisi belirlenmiştir. Araştırmada içerik analizi tekniklerinden kategorisel
analiz tekniğiyle çalışma materyali olarak belirlenen dergiler analiz edilmiştir. İçerik analizinde birbirine
benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun
anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamak esastır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). İçerik analizi, belirli
kurallara dayalı kodlamalarla bir metinin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği
sistematik, yinelenebilir bir tekniktir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2009).
Makalelerin özellikleri analizlerde temel birim olarak belirlenmiştir. İlgili yayınları değerlendirmek için
Sözbilir, Kutu ve Yasar (2012) tarafından geliştirilen yayın sınıflama formu düzenlenerek kullanılmıştır, Fen
Eğitimi makaleleri bu form yardımıyla içerik analizine tabi tutulmuş ve yayınlara ait veriler bir veri tabanına
kaydedilmiş ve SPSS 20.0 programı kullanılarak veriler analiz edilmiştir Makaleler, yayımlandığı yıl, alanı,
konusu, araştırma yöntemi, örneklem seçim yöntemi, örneklem büyüklüğü, veri toplama araçları ve veri
analiz yöntemleri bakımından kategorize edilerek incelenmiştir. Bulgular, tablolar ve grafikler yoluyla yüzde
ve frekans değerleri üzerinden, yıllara bağlı olarak karşılaştırmalı olarak ortaya konulmuştur. Çalışma
sonucunda Araştırmalardaki eğilimlerin yıllar içerisinde değişiklikler gösterdiği belirlenmiştir. Yöntem olarak
en fazla nicel yöntemin, deneysel olamayan desenlerden ise tarama çalışmaların yer aldığı görülmüştür.
Tarama yöntemini, sırasıyla deneysel, betimsel, içerik analizi ve durum çalışması yöntemlerinin izlediği
sonucuna ulaşılmıştır.
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNSAN İÇ ORGANLARI KONUSUNDAKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ
1
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Vücudumuz ve yapısı, fen okuryazarı bireylerin bilgi sahibi olmaları gereken konulardan biridir ve bu amaçla
da tüm ülkelerin fen öğretim programlarında olduğu gibi Türkiye’de de tüm sınıf düzeylerinde öğretim
programlarına dahil olan konulardan biridir. Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin insanların iç organları
konusundaki bilgilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama yönteminin kullanıldığı araştırmanın
örneklemini Eskişehir il merkezinde öğrenimlerine devam etmekte olan yaklaşık 500 öğrenci
oluşturmaktadır. Eskişehir’de bulunan ortaokullardan rastgele seçilen 5 okuldan amaçlı örneklemeye göre
her sınıf düzeyinin temsil edilmesi için birbirine yaklaşık oranlarda ortaokullardan her sınıf düzeyinde
öğrenci araştırmaya dahil edilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak çizim yönteminin kullanıldığı araştırma da
veri toplama aracı olarak öğrencilere iç kısmı boş bir insan şablonu vererek iç organlarını gerçekte nasıl
olduğunu düşünmelerini ve öğrencilerden bunu uygun olarak çizmeleri istenmiştir. Çizerek anlatıp
anlatamadıkları konusunda emin olamadıkları durumlarda kısa açıklamalar yazabilecekleri belirtilmiştir. Açık
uçlu bir yöntem olan çizim yöntemi diğer işlemler veya yöntemler kullanıldığı zaman gizli kalabilen bilgilerin,
öğrenmelerin ve anlama düzeylerinin kelimelerle sınırlandırılmadan ortaya çıkarılması konusunda son
derece önemlidir. Her yaş grubunda uygulanabilecek çizim yöntemi ile öğrenciler kendi öğrenmelerini
yansıtabilirler (Aydoğdu ve Kesercioğlu, 2005). Çizim, öğrencilerin belli bir konuyla ilgili bilgi, kavram
yanılgıları ve kavramsal değişimleri ortaya çıkarmada kullanılır (White & Gunstone, 1992) ve çizim sayesinde
öğrencilerdeki bilgiler kelimelerle sınırlandırılmadan ortaya çıkarılır (Ayas, 2006). Çizim, diğer bilgiyi ortaya
çıkarma yöntemlerine göre az zaman alması ve birçok bilgi barındırması açısından daha etkili ve kolayca
özümsenmesi açısından daha verimlidir (Atasoy, 2004). Verilerin analizinde öğrenci çizimlerine göre seviye
grupları oluşturularak sınıf düzeyine göre değerlendirmeler yapılmış, hangi iç organların belirtildiği, ne
şekilde konumlandırdıkları tablolar ve grafikler yoluyla bulgularda yer verilmiştir. Fen bilimleri öğretim
programı kapsamında öğrenciler doğrudan iç organlarımız konusunda bir öğretim yerine her sınıf düzeyinde
ayrı ayrı sistemleri içeren bilgiler edinmektedirler. Araştırma sonucunda; buna bağlı olarak da sınıf düzeyi
arttıkça öğrencilerin iç organlarımız konusundaki bilgilerinin de artması beklenmektedir.
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ÖĞRETMENİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA BİLİMİN DOĞASI EĞİTİMİ ALMASININ
ÖĞRENCİLERİNE YANSIMASI
1

Öğretmen FATİH SERDAR YILDIRIM - MEB -

Bu araştırmanın amacı; uzaktan eğitim yoluyla bilimin doğası öğretimi eğitimi alan öğretmenlerin,
öğrencilerin bilimin doğasına ilişkin görüşlerine etkisinin belirlenmesidir. Araştırmada “ön test-son test
kontrol gruplu yarı deneysel desen” kullanılmıştır. Araştırmaya 2014-2015 Öğretim yılında Konya İli Meram
İlçesinde bir Anadolu lisesinde görevli 2 öğretmen ve 52 dokuzuncu sınıf öğrencisi katılmıştır. Veri toplama
aracı olarak BDHGA-Form-C (Bilimin Doğası Hakkında Görüşler Anketi) YYG’nin (Yarı Yapılandırılmış
Görüşme) yanında Dereceli Puanlama Anahtarı, kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verileri içerik analizi,
betimsel analiz ve doküman incelemesi ile nicel verileri ise ilişkili örneklemler için t-testi ve ANOVA
kullanılarak SPSS 17 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen hem nitel hem de nicel
bulgulara göre Bilimin doğası öğretimi konusunda uzaktan eğitim yoluyla eğitim almış öğretmenin, bilimin
doğası öğretimi konusunda uzaktan eğitim almasının, öğrencilerin bilimin doğası anlayışlarına olumlu yönde
katkı sağladığı görülmüştür. Ancak uzaktan eğitim yoluyla bilimin doğası öğretimine katılan ve katılmayan
öğretmenlerin, öğrencilerinin bilimin doğası anlayışlarında görülen olumlu yöndeki ilerleme istatistiksel
olarak anlamlı değildir. Sonuç olarak öğretmenin uzaktan eğitim yoluyla bilimin doğası öğretimi alması
öğrencilerin bilimin doğası anlayışlarının gelişmesine tek başına katkısının yeterli olmadığı söylenebilir.
Keywords: Bilimin doğası, biyoloji eğitimi, doğrudan-yansıtıcı yaklaşım, uzaktan eğitim.
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BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE KAVRAMINA YÖNELİK KAVRAMSAL YAPILARI
1
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Bu çalışmanın amacı biyoloji öğretmen adaylarının “çevre” kavramıyla ilgili kavramsal yapılarını
incelemektir. Bu araştırma nitel araştırma modelinde hazırlanmıştır. Veriler biyoloji eğitimine kayıt yaptıran
(1, 2, 3, ve 5.sınıf) toplam 71 öğretmen adayının katılımıyla toplanmıştır. Verilerin toplanmasında bağımsız
kelime ilişkilendirme testi aracı kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine göre düzenlenmiştir. Bu
kapsamda biyoloji öğretmen adaylarının çevre kavramına vermiş oldukları cevaplar kodlanarak kategorilere
ayrılmıştır. Bu kategorilere göre frekans değerleri verilmiştir. Çalışmada oluşturulan kategori ve alt
kategorilere ait iç tutarlılık makale yazarı ve biyoloji alanından iki alan uzmanı tarafından sağlanmıştır.
Verilerin değerlendirilmesinde Nvivo-9 programından yararlanılarak öğretmen adaylarının kavramsal
modeli oluşturulmuştur. Bağımsız kelime ilişkilendirme testinde ifade edilen kelimeler toplam 7 kategori
altında toplanmıştır. Bunlar, “doğal çevre”, “yapay çevre ve unsurları”, “çevre sorunları”, “çevre ve insan”,
“ekosistem ve ilgili kavramlar”, “çevre koruma” ve “çevreyle ilişkili bilim dalları” şeklinde oluşmuştur.
Öğretmen adaylarının sınıflara göre baskın kategorilerin değiştiği belirlenmiştir. Katılımcıların ölçme aracıyla
elde edilen kategoriler kapsamında çevre konusunda alternatif kavramlara sahip oldukları da belirlenmiştir.
Öğretmen adaylarının “Canlılar yaşam için havaya gereksinim duyarlar”, “Çevreden fındık topladık”,
“Çevremde çok ağaç var”, “Ekosistemler canlıların oluşturduğu ortak yaşam alanlarıdır” gibi alternatif
kavramlara sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu alternatif kavramlara her sınıf düzeyinde rastlanmıştır.
Bunun temel nedeni çevre kavramının pek çok alanla ilgili olmasından dolayı öğrenilmesini
zorlaştırmasından kaynaklanabilir. Ayrıca öğretmen adaylarının çevre okuryazar olmadıkları tespit
edilmiştir. Araştırma sonuçları ilgili literatürle tartışılarak konuyla ilgili önerilerde bulunulmuştur.
Keywords: Çevre, Bağımsız Kelime İlişkilendirme Testi, Öğretmen Yetiştirme, Kavramsal Yapı
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BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LABORATUVAR KAVRAMINA YÖNELİK KAVRAMSAL
YAPILARININ ANALİZİ
1
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Bu çalışmanın amacı, biyoloji öğretmen adaylarının laboratuvar kavramıyla ilgili kavramsal çatılarını
belirleyerek kavramsal yapılarını tespit etmektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler
toplam 70 biyoloji öğretmen adayının (1, 2, 3, ve 5.sınıf) katılımıyla toplanmıştır. Verilerin toplanmasında
bağımsız kelime ilişkilendirme testi aracı kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine göre
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda biyoloji öğretmen adaylarının laboratuvar kavramına vermiş oldukları
cevaplar kodlanarak kategorilere ayrılmıştır. Bu kategoriler kuramsal temelde Fraser, Gidding ve McRobbie
(1992) tarafından geliştirilen laboratuvar sınıf çevresi boyutlarından yararlanılarak oluşturulmuştur. Bu
kategorilere göre frekans değerleri verilmiştir. Çalışmada oluşturulan kategori ve alt kategorilere ait iç
tutarlılık makale yazarı ve biyoloji alanından iki alan uzmanı tarafından sağlanmıştır. Kodlayıcılar arasındaki
ortalama güvenirlik katsayısı % 96 olarak hesaplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Nvivo-9
programından yararlanılarak kavramsal yapı modeli ortaya çıkarılmıştır. Bağımsız kelime ilişkilendirme
testinde ifade edilen kelimeler toplam 4 kategori altında toplanmıştır. Bunlar, “öğrenci bağlılığı”,
“bütünleşme”, “kurallarda netlik” ve “fiziksel ortam” şeklinde oluşmuştur. Öğretmen adaylarının sınıflara
göre baskın kategorilerin değişmediği ve bu baskın kategorinin “fiziksel ortam” olduğu belirlenmiştir.
Katılımcıların ölçme aracıyla elde edilen kategoriler kapsamında laboratuvar konusunda alternatif
kavramlara sahip oldukları da belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının “lam üzerine kan damlatarak inceleme
yaptık”, “jilet kesit almak için kullanılır” gibi alternatif kavramlara sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu
alternatif kavramlara her sınıf düzeyinde rastlanmıştır. Öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinde
eksiklikler olduğu verilen cevaplardan tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları ilgili literatürle tartışılarak
konuyla ilgili önerilerde bulunulmuştur.
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SAĞLIK (FORMASYON) ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAĞLIK KAVRAMINA YÖNELİK
DÜŞÜNCELERİNİN ANALİZİ
1
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Bu çalışma, öğretmen adaylarının sağlık kavramıyla ilgili düşüncelerini belirleyerek kavramsal çatılarını
ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler sağlık
(formasyon) eğitimine kayıt yaptıran toplam 68 öğretmen adayının katılımıyla toplanmıştır. Verilerin
toplanmasında bağımsız kelime ilişkilendirme testi aracı kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine
göre değerlendirilmiştir. Bu kapsamda sağlık (formasyon) öğretmen adaylarının sağlık kavramına vermiş
oldukları cevaplar kodlanarak kategorilere ayrılmıştır. Kategoriler sağlık okuryazarlığı kuramsal temelinde
değerlendirilmiştir. Bu kategorilere göre frekans değerleri verilmiştir. Çalışmada oluşturulan kategori ve alt
kategorilere ait iç tutarlılık sağlık alanından iki alan uzmanı tarafından sağlanmıştır. Kodlayıcılar arasındaki
ortalama güvenirlik katsayısı % 90 olarak hesaplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Nvivo-9
programından yararlanılarak kavramsal yapı modeli ortaya çıkarılmıştır. Bağımsız kelime ilişkilendirme
testinde ifade edilen kelimeler toplam 4 kategori altında toplanmıştır. Bunlar, “sağlık farkındalığı”, “tedavi
hizmet”, “sağlığın geliştirilmesi” ve “hastalıklardan korunma” şeklinde oluşmuştur. Sağlık (formasyon)
öğretmen adaylarının sağlık kavramıyla ilgili düşüncelerinin “sağlık farkındalığı” kategorisinde yoğunlaştığı
belirlenmiştir. Katılımcıların ölçme aracıyla elde edilen kategoriler kapsamında sağlık konusunda alternatif
kavramlara sahip oldukları da belirlenmiştir. Katılımcıların “hastanede olmak huzurumu kaçırır”, “sağlık
olduğunda insan için ihtiyaç olan bütün zaruri ihtiyaçlar gelir” gibi alternatif kavramlara sahip oldukları tespit
edilmiştir. Sağlık (formasyon) öğretmen adaylarının çoğunlukla sağlık okuryazarı bireyler oldukları tespit
edilmiştir. Araştırma sonuçları ilgili literatürle tartışılarak konuyla ilgili önerilerde bulunulmuştur.
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FOTOĞRAF DERLEME YOLUYLA KAVRAM HARİTALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK
ÖĞRENCİLERİN ENERJİ ALGILARININ GÜNDELİK YAŞAM BAĞLAMINDA ARAŞTIRILMASI
2
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Enerji, fen bilimlerinde yer alan bir çok kavramla doğrudan yada dolaylı olarak ilişkili olan disiplinler arası bir
kavramdır. Enerji aynı zamanda elle tutulur, gözle görülür olmadığı için soyut, bütün fen disiplinlerinin
konusu olduğu için de kompleks bir kavramdır. Enerji konusunun öğretiminde disiplinler arası öğretime
geçilmemiş olmasının sonucunda, gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde yapılan çalışmalar öğrencilerin
enerji ile ilgili algılarının bilimsellikten uzak olduğunu göstermektedir. Araştırmanın amacı, 8. sınıf
öğrencilerinin enerji ile ilgili günlük hayatta sıklıkla karşılaştıkları durumları enerji ile ne derecede
ilişkilendirdiklerini tespit etmektir. Çalışmada, nicel araştırma yaklaşımları arasında yer alan “Genel tarama
yöntemi (Survey)” kullanılmıştır. Örneklem 435 sekizinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplamak
için fotoğraflarla birlikte uygulanan bir kavram haritalama tekniği olan CoMPAT (Concept mapping tool with
a photograph association technique) tekniği kullanılmıştır. Uygulama için öncelikle öğrencilerin günlük
hayatta sıklıkla karşılaştıkları, enerjinin farklı boyutlarını içeren 18 olgu, sistem ya da teknolojik aracın
fotoğrafları yapıştırılabilir çıkartmalar şeklinde hazırlanmıştır. Bu çıkartmalar örneklem grubunu oluşturan
öğrencilere dağıtılmış, enerji ile ilgili olduğunu düşündükleri fotoğrafları seçmeleri ve boş kâğıda
yapıştırmaları, ardından yapıştırdıkları fotoğrafla “ENERJİ” yazısı arasına bir ok çizerek aralarındaki ilişkiyi
yazmaları istenmiştir. Toplanan veriler öğrencilerin fotoğrafları seçmeme ve seçme, seçtiyse fotoğrafın
enerji ile olan ilişkisini, yanlış, eksik ve doğru açıklama durumlarını ortaya koyacak şekilde kodlanmıştır.
Enerji deyince ilk akla gelen fizikteki enerji kavramı olmuştur. Bunun nedeni olarak öğretim programında
potansiyel, kinetik, ısı gibi enerji türlerine sıklıkla vurgu yapılması fakat diğer enerji türlerine yer verilmemesi
yada az yer verilmesi gösterilebilir. Bu durum enerji konusunun öğretiminde disiplinler arası entegrasyonun
sağlanamadığının bir göstergesidir.
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2

Araştırmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının genel olarak laboratuvar ortamında gördükleri ve inceledikleri
nesneleri, görüntüleri bilimsel olarak makro ve mikro boyutta doğru çizmeleri ve illüstre etmelerine yönelik
almış oldukları sanat entegreli eğitim uygulamasına yönelik görüşlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
Çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Bilgisi
Öğretmenliği Anabilim Dalı 2. sınıfında öğrenim görmekte olan 48 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma
grubunun oluşturulmasında ölçüt örneklemesi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının daha önce herhangi bir
çizim eğitimi almamış olması ve Genel Biyoloji Laboratuvar I-II dersini almış veya alıyor olması ana ölçüt
olarak kabul edilirken, bu ölçütü sağlayan öğretmen adaylarından gönüllülük esasına dayalı bir şekilde
katılımcı gurup oluşturulmuştur. Çalışmada kullanılan yarı yapılandırılmış form araştırmacılar tarafından
geliştirilmiştir. Geliştirilen form kapsam ve görünüş geçerliliği için biyoloji eğitimcisi, fen eğitimcisi, bilimsel
illüstrasyon uzmanı ve görsel iletişim uzmanının yer aldığı gurup içerisinde tartışılarak öneriler
doğrultusunda forma son şekli verilmiştir. Formda öğretmen adaylarının aldıkları eğitime yönelik sorular
bulunmaktadır. Elde edilen veriler üzerinde tümevarım analizi gerçekleştirilmiş ve öncelikle araştırma
sorusuna dayalı olarak gruplandırılan veriler okunup, verilerin doğası ve genel görünümü ortaya
konulmuştur. 14 hafta boyunca devam eden uygulamalar güzel sanatlar fakültesi laboratuvarı ve eğitim
fakültesi fen laboratuvarında haftada 2 saat olacak şekilde tasarlanmış ve ilgili öğretim elemanlarının
gözetiminde belirlenen program dahilinde uygulama gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular
incelendiğinde, öğretmen adayları bu uygulamanın meslek hayatları için ciddi bir donanım sağladığını,
mikroskop çizimlerini geliştirdiğini, dikkat dağınıklığını giderdiğini ve ruhsal bir rahatlama sağladığını
belirtmişlerdir. Ayrıca, uygulama sonunda kendi ürünlerinin bir sergi ortamında sergilenmesi, öz güven ve
kendini eleştirebilme yetisinin gelişimine büyük katkısı olduğunu keşfetmişlerdir. Haftalık uygulama
süresinin kısıtlı olmasını ve çizim tekniklerinin ayrıntısına girilmemesini, uygulamanın olumsuz tarafları
olarak ifade etmişlerdir. Sanat ve fen eğitimi entegresine yönelik gerçekleştirilen bu uygulamanın, bilişsel,
duyuşssal ve psikomotor beceriler anlamında birçok kazanımı sağladığı görülmüştür.
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Küresel anlamda, tarımdan uzaklaşan toplumların, ülkeler için büyük bir problem olduğunu ifade eden
araştırmacılar, tarım ve gıda alanlarına yönelik bilgi ve algıların değerlendirilmeye ihtiyacı olduğunu
belirtmişlerdir. Bu noktada, tarımın öneminin ve değerinin anlaşılması, çok fonksiyonlu yapısının ortaya
çıkarılması anlamında eğitimin işleyen çarkları konumunda olan öğretmen adaylarının algılarının ortaya
çıkarılması çalışmanın ana amacıdır. Yapılan çalışmada, belirli bir fenomene ait özel durumu derinlemesine
inceleyerek fenomeni açıklamaya çalışması nedeni ile nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması (case
study) kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde, araştırma deseni çerçevesinde amaca
yönelik daha fazla ve ayrıntılı veri elde etme noktasında amaçlı örneklem tercih edilmiştir. Bu doğrultuda,
lisans eğitimleri boyunca çevre bilimleri, genel biyoloji ve yer bilimi gibi derslerin tümünü almış olan
öğretmen adayları tercih edilmiştir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği
Anabilim Dalı 4. Sınıfta öğrenim görmekte olan toplamda 45 öğretmen adayı çalışmanın örneklemini
oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında, yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır.
Araştırmada toplanan veriler nitel çalışma analiz yöntemlerinden “içerik analizi” tekniği kullanılarak analiz
edilmiştir. Bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının tarım kavramını, farklı dinamikler üzerinden
betimleyerek çok fonksiyonlu yapısını ortaya koydukları görülmüştür. Özellikle öğretmen adayları tarımçevre, tarım-gıda-beslenme ve tarım-ekonomi ilişkilerine vurgu yaparak, tarımın ülke geleceği bakımından
farklı boyutları ile hayati öneme sahip olduğunu ifade etmişlerdir. Diğer yandan Bahar ve Somuncu Demir’
(2016) in ortaya koydukları Çok Fonksiyonlu Tarım Okuryazarlığı Modeli bileşenlerinden olan Gıda işleme ve
Pazarlama–Dağıtım temasına öğretmen adayları tarafından değinilmediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmen
adaylarının tarım kavramına milli ve manevi bir değer atfettiği, duyuşsal bağlamda insanoğlu ve tarım
arasında olan grift yapıyı dile getirdikleri gözlemlenmiştir. Tarımın yeteri kadar değer görmediği günümüzde
gelecek nesillerin mimarı olan öğretmenlerin, tarım kavramının hakkettiği değeri kazandırmada önemli bir
rol oynayacağı öngörülmekle birlikte, tüm branşlarda algıların ortaya çıkarılması yönünde önerilerde
bulunulmuştur.
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Fen eğitiminde başarı, gerek bireysel gerekse toplumsal gelişmişlik açısından önemli bir konudur, bu
nedenle fen alanında başarıyı ölçmeye yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde birçok sınav yapılmakta, elde
edilen bulgular doğrultusunda ülkeler eğitim programlarını yenilemektedir. Eğitim programları yenilenirken
dikkate alınan bir konu da ihtiyaçların analiz edilmesidir. İhtiyaç, genel anlamda var olan ile olması gereken
ya da hedeflenen durum ile mevcut durum arasındaki fark olarak tanımlanabilir. Eğitimin temel öğelerinin
öğrenci, öğretmen, öğretim ortamı, öğretim programı, veliler ve paydaşları olduğu düşünülürse, program
geliştirme süreçlerinde bu öğelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada fen eğitimini etkili
kılabilmek için fen bilimleri öğretmenlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2016-2017
eğitim öğretim yılında yapılmış nitel bir çalışmadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde tabakalı örnekleme
ve kolay ulaşılabilir örnekleme metotları kullanılmıştır. Bu doğrultuda Kırşehir İlinde bulunan ortaokullar
TEOG başarı puanlarına göre üst-orta ve alt grup olarak gruplandırılmış, okullarda bulunan ve random yolla
seçilen 38 öğretmenle odak grup görüşmeleri yapılmış elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile
çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmen ihtiyaçlarının genel olarak üniversiteler,
görev yaptıkları okul yönetimi ve veli kaynaklı olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenler
üniversite kaynaklı temel ihtiyacın eğitim sürecinde öğretim programının şekillendirilmesi ve mezuniyet
sonrası hizmet içi eğitimin desteklenmesi yönünde olduğunu belirtmişlerdir. Görev yaptıkları okul yönetimi
kaynaklı ihtiyaçları, derslerin tematik sınıflarda yapılması ve laboratuvar malzemelerinin karşılanması ve
yenilenmesi konusunda destek sağlanmasıdır. Öğretmenlerin, velilerden beklentileri genel olarak
çocuklarını desteklemeleri ve iletişime açık olmaları yönündedir.
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ASTRONOMİ KONULARINDA KAVRAM KARİKATÜRÜ KULLANIMININ 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN
ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNE ETKİSİ
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Prof. Dr. CENGİZ ÖZYÜREK - Ordu Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi
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2

Bu araştırmanın amacı, 7. sınıf fen bilimleri dersinde yer alan “Güneş Sistemi ve Ötesi” ünitesinde kavram
karikatürü kullanımının, öğrencilerin eleştirel düşünme becerisine etkisini incelemektir. Araştırmanın
çalışma grubu, uygun örnekleme yöntemiyle belirlenen şehir merkezine yakın bir konumda bulunan bir
devlet ortaokulundaki toplam 58 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada, ön-test ve son-test eşleştirilmiş
kontrol gruplu desen benimsenmiştir. Üç hafta süren deneysel uygulama sürecinde, kontrol grubundaki
öğrencilerde (n=30) fen bilimleri müfredatına uygun öğretim uygulanırken, deney grubundaki öğrencilerde
(n=28) ise araştırmacılar tarafından geliştirilen kavram karikatürleri kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak
Ennis ve Millman (1989) tarafından geliştirilen “Cornell Eleştirel Düşünme Testi-Düzey X (Cornell Critical
Thinking Test-Level X)” kullanılmıştır. Araştırma sonucu, kontrol grubundaki öğrencilerin eleştirel düşünme
becerileri puanlarında azalış gözlenirken, deney grubundaki öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinde
istatistiksel olarak anlamlı farklılaşmanın olduğu tespit edilmiştir. Ancak yapılan ANCOVA sonucu, her iki
grup için öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi puanları arasında istatistiksel olarak farklılaşmadığı
saptanmıştır.
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FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ORTAK BİLGİ YAPILANDIRMA MODELİNE VE 5E
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PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ
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Bu çalışmanın amacı fen bilimleri öğretmen adaylarının 5E Öğrenme Modeli ve Ortak Bilgi Yapılandırma
Modeli (OBYM) aracılığıyla hazırladıkları ders planlarının ve buna ilişkin öğretim performanslarının
incelenmesidir. Öğretmen adaylarından öğretim performanslarına ilişkin ders planları hazırlamaları ve
uygun gördükleri sosyobilimsel konuları bu ders planlarına entegre etmeleri istenmiştir. Çalışma bütüncül
çoklu durum deseninde yürütülmüştür. Çalışma kapsamında yer alan 65 fen bilimleri öğretmen adayı
arasından seçilen 24 öğretmen adayı çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışmaya ilişkin veriler ders planları,
odak grup görüşmeleri ve öğretim performanslarına ilişkin 240 dakikalık video görüntüleri yoluyla elde
edilmiştir. Analizler sonucunda hem 5E hem OBYM grubunda yer alan katılımcıların kullandıkları bu
modellerin geleneksel yöntemlere göre daha iyi olduğunu savundukları görülmüştür. Öğretmen adayları
uygulamalar sırasında öğrencilerinin kendilerini daha iyi dinlediğini ve derslere daha iyi adapte olduklarını
belirtmiştir. Öte yandan, OBYM grubunda yer alan öğretmen adaylarının zamanla 5E modelini OBYM’ye
göre daha geleneksel bulduklarını ifade ettikleri görülmüştür. OBYM grubunda yer alan öğretmen adayları
sosyobilimsel konuların ders planına aktarılmasında daha az zorlandıklarını belirtmişlerdir. 5E grubunda yer
alan öğretmen adayları ise analoji kullanımında daha iyi bir duruma geldiklerini ifade etmişlerdir. Her iki
grupta yer alan öğretmen adayları aktif öğrenmede ele alınan düşük ve yüksek riskli öğrenme stratejilerini
hem ders planı hazırlarken hem de bu öğrenme stratejilerini öğretim performanslarına yansıtırken
zorlandıklarını belirtmişlerdir. Video kayıtlarında yer alan öğretim performanslarının izlenmesinin ardından
bu durumu doğrulayan kanıtlara ulaşılmıştır.
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Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan sınavlarda ülkemiz öğrencilerinin fen başarısı oldukça düşük
düzeydedir. Bu durumun iyileştirilmesi çağın bireylerden beklentileri ve bireylerin bu kapsamda ihtiyaçları
doğrultusunda programlar yenilenmekte, eğitim öğretim süreci yeniden şekillendirilmektedir. İhtiyaç genel
olarak var olan ile olması gereken ya da hedeflenen durum ile mevcut durum arasındaki fark olarak
tanımlanabilir. Bu çalışmada fen eğitimini etkili kılabilmek ve fen derslerinde başarıyı arttırabilmek için
öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2016-2017 eğitim öğretim yılında yapılmış
nitel bir çalışmadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde tabakalı örnekleme ve kolay ulaşılabilir örnekleme
metotları kullanılmıştır. Kırşehir İlinde bulunan ortaokullar TEOG başarı puanlarına göre üst-orta ve alt grup
olarak gruplandırılmış okullarda öğrenim görmekte olan 6.7.8. sınıf düzeyi toplam 18 öğrenci ile odak grup
görüşmeleri yapılmış elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Çalışmadan elde edilen
bulgular ışığında öğrencilerin fen başarılarının artmasına ilişkin temel ihtiyaçlarının öğretmen, ders kitabı ve
arkadaşlarla iletişim odaklı olduğu söylenebilir. Öğretmenlere ilişkin temel ihtiyaçları, öğretmenlerin
iletişime açık olması, derslerin etkinlikler ve günlük yaşamdan örneklerle desteklenmesi, derste deney
yapılması, sınıf disiplininin sağlanması yönündedir. Öğrenciler, ders kitaplarında verilen örneklerin genel
olarak sıkıcı olduğunu, örneklerin dikkat çekici ve eğlenceli olması gerektiğini ifade etmiş, anlaşılmayan
konularda arkadaş desteğine ihtiyaç duyduklarını, sosyal çevrelerince desteklendiklerinde başarılarının
artacağına inandıklarını da belirtmişlerdir.
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Bu çalışmada Maker ve arkadaşları tarafından 2015 yılında geliştirilen REAPS (Aktif Öğrenme Sürecinde
Gerçek Katılım) Modelinin ortaokul öğrencilerinin akademik başarısına ve bilimsel süreç becerilerine
etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlgili alan yazında yeni olan REAPS Modeli üç önemli kuramın bir araya
getirilmesiyle ortaya çıkan melez bir modeldir ve uygulaması bu üç kuramın etkileşiminden doğan
varsayımlara dayalı bir şekilde uygulanır. Model; Keşif (DISCOVER), Aktif Olarak Sosyal Bir Bağlamda
Düşünme (TASC) ve Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) kuramlarından oluşur. Bahsi geçen bu üç model
birbirini tamamlayan bir yapıdadır, çünkü REAPS modelinin ana vurgusu çeşitli problemlere ilişkin farklı
çözümlerin ele alınmış olması üzerinedir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum
çalışması kullanılmıştır. Çalışmada veri toplamak amacıyla “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesinin başında ve
sonunda tüm öğrencilere akademik başarı testi, bilimsel süreç becerileri testi ve yine çalışmanın başında ve
sonunda açık uçlu sorulardan oluşan bir test uygulanmıştır. Süreç boyunca uygulamalara katılan yedinci sınıf
öğrencilerinden haftalık olarak yansıtıcı günlük yazmaları istenmiştir. Öğrencilerin ön-testlere ilişkin
verdikleri cevaplar doğrultusunda sınıftan özel olarak seçilecek öğrencilerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Ünite işlenirken süreç boyunca öğrencilerin aktif olmasını sağlayacak konuya uygun etkinliklerle ve günlük
hayattan alınan problem durumlarıyla karşı karşıya kalan öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin
basamaklarını kullanmaları ve buna ilişkin çözümler üretmeleri konusunda araştırmacı tarafından rehberlik
yapılmıştır. Çalışmaya ilişkin ön bulgular öğrencilerin gerçek yaşam durumlarından uyarlanan problemlere
olan ilgisinin yüksek olduğunu ve bu durumun aktif öğrenme yoluyla pekiştirildiğine işaret etmektedir.
Ayrıca öğrencilerin zamanla bu problemlere ilişkin daha özgün ve yenilikçi çözümler üretmeye çalıştıkları
görülmüştür.
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MESLEK VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİNDE FİZİK EĞİTİMİ İÇİN STEM YAKLAŞIMLARI
1

Öğretmen ARZU KURT - Lapseki İÇDAŞ ÇİB Lisesi - Fizik Eğitimi

Fen bilimleri ve mühendislik uygulamaları ülkelerin teknolojik gelişmeleri ve ekonomik refaha ulaşmaları
için son derece kritiktir. Tüm uluslarda olduğu gibi, ülkemizde de ara teknik elemanların yetiştirilmesi üretim
sürecinin sağlıklı biçimde sürdürülmesi ve yenilikçi yaklaşımların ortaya çıkabilmesinde kritik öneme
sahiptir. Ülkemizde, bu ara seviye teknik elemanların yetiştirilmesi işlevini Mesleki ve Teknik Eğitim
Merkezleri ve Endüstri Meslek Liseleri üstlenmiştir. Bu eğitim merkezlerinde yetişen öğrencilerin üretime
yönelik teknik bilgilerinin yanında, mühendislik ve temel bilimleri kavramaları, iş verimliliği ve iş güvenliği
açısından son derece kritiktir. 1950 li yıllarda, fen teknoloji mühendislik ve matematik alanlarını iç içe
kullanarak yeni ürünler ortaya çıkarmayı amaçlayan STEM kavramı ortaya çıkmıştır. STEM projesinin temel
amacı fen ve matematik kazanımları ile 21. yy becerilerini mühendislik ve yenilikçi teknoloji alanlarına
uygulamaktır. Bu kavramın ortaya çıkışı üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen, uygulamaya yönelik
pratikler son on yılın konusu olmuştur. Pek çok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de bu konudaki çalışmalara
verilen önem günden güne artmaktadır. Ancak akademik anlamda yetersiz olan öğretmenlerin bu konudaki
eğitimleri ve yaklaşımlarının geliştirilmesi için hizmet içi eğitimlerin yaygınlaştırılması ve etkin biçimde
uygulanması gereklidir. Bu çalışmada, özellikle ara elemanların yetiştirildiği kurum olan Mesleki ve Teknik
Eğitim Merkezi öğrencileri için STEM uygulamalarının önemine ve pratik olarak bazı uygulamalarına yer
verilmiştir. Çalışma ortamı olarak 9. ve 10. sınıf öğrencileri seçilmiştir. Bu öğrencilere öncelikle Fizik temel
konuları teorik olarak verilmiş ve bu konuda etraflarında uygulayabilecekleri konuları belirlenmesi istenmiş
ve yönlendirmeler yapılmıştır. Başlangıçta teorik bilgiyi kavramakta ciddi sorun yaşayan bu öğrencilerin,
yaptıkları uygulamalar sonrasında, Fizik bilimini hayatlarına nasıl uygulayabildikleri irdelenmiştir. Yapılan 4
proje sonrası, proje yapan öğrencilerin Fizik dersine olan motivasyonların da gözle görülür bir artışın olduğu
gözlemlenmiştir. Bu çalışmada, verilen teorik bilgiler, mesleki ve teknik lise öğrencilerinin yaptığı
uygulamalar ve proje sonrasında öğrencilerin Fizik konusuna yaklaşımlarının değişimi sunulmaktadır.
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ERCÜMENT KURAN’IN TARİH EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
1

Yrd. Doç. Dr. MEHMET ELBAN - bayburt - Sosyal Bilgiler Eğitimi

Bu araştırmanın amacı Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden merhum Prof. Dr. Ercüment KURAN’ın tarih
eğitimine yönelik görüşlerini incelemektir. Araştırmada kullanılan yöntem tarihsel araştırma yöntemidir. Bu
bağlamda araştırmanın problem durumu Ercüment KURAN’ın tarih eğitimine ilişkin görüşleri nasıldır?”
şeklindeki temel problem cümlesi ile ifade edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular şöyledir: Ercüment
Kuran, medeniyet tarihi öneminin daha henüz pek farkına varılmadığı 1964’te, medeniyet tarihinin
öneminde dikkat çekmiştir. Medeniyet tarihinin sadece tarih programlarına değil tüm üniversite
programlarına dâhil edilmesini istemiştir. Böylelikle bu ders aracılığıyla modern görüşlü vatansever
bireylerin yetişeceğine inanmıştır. Ayrıca, tarih eğitiminde olay tarihi odaklı bir tarih eğitimi yerine beşeri
ilimler öğretimine yakın bir eğitimi desteklemiştir. Tarih öğretiminde ise öğrencilerin fikirlerini serbestçe
tartıştığı öğretime övgüde bulunmuştur. Tarih eğitiminde değer eğitimi olarak milli kültürün önemini her
daim ön planda tutmuştur. Ancak bunu öğrencilere milli kültürün diğer kültürler ile karşılaştırılmalı şekilde
öğretilmesini istemiştir. Böylelikle öğrenciler, dünya kültürleri içinde kendi kültürünün önemini, diğer
kültürle etkileşimini görecek öğrencilerde daha rasyonel bir milli kültür bilinci oluşacaktır. Öte yandan
Kuran, Türk tarihinde özellikle on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı tarihinde Genç Türk hareketinin övülürken
Sultan II. Abdülhamid’in yerilmesini eleştirmektedir. Nitekim, Ercüment Kuran 1970’te Milli Eğitim
Bakanlığının ders kitaplarının yeniden gözden geçirilmesine yönelik komisyonda yer almıştır. Neticede yeni
yazılan 1977 dönemi tarih ders kitaplarında sözü edilen ıslahlar yapılmış, Sultan II. Abdülhamid ile ilgili daha
gerçekçi ifadeler konmuştur. Ancak kendisinin de ifade ettiği üzere sırf bu yüzden ders kitapları çok kısa süre
sonra kaldırılmıştır. Anlaşılıyor ki Ercüment Kuran, tarih eğitiminde milli tarihin ve milli kültürün gerçekçi ve
diğer kültürlerle karşılaştırılmalı öğretilmesini istemiştir. Vatanseverlik eğitiminin demokratik ve ilmi
öğretilmesini desteklemiştir. Tarih öğretiminde ise karşılaştırmalı ve öğrenci merkezli yaklaşımları tavsiye
etmiştir.
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETME STİLLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ (MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ)
2

1 Doktora Öğr. AYŞE TOSUN - Anadolu Üniversitesi - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Doç. Dr. ZAFER TANGÜLÜ - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Bu çalışmanın amacı Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin öğretme stilleri tespit edilerek; cinsiyet, mesleki kıdem,
sınıf mevcudu, hizmet içi eğitime katılma durumu, sosyal bilgiler dersliği ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre
incelemektir. Araştırma tarama modellerinden tekil tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Çalışmaya 2016-2017 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bağlı ortaokulların 5., 6. ve
7. sınıflar da görevli toplam 165 öğretmen katılmıştır. Çalışma verilerini toplamak için araştırmacı tarafından
hazırlanan kişisel bilgi formu ve Grasha tarafından geliştirilen Grasha öğretme stili ölçeği kullanılmıştır.
Ölçekteki veriler SPSS programı kullanılarak çözümlenmiştir. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda rehber
öğretme stili ortalamasının en yüksek ( =4,15) ortalamaya sahip olduğu bulunmuştur. Buna göre çalışmaya
katılan Sosyal bilgiler öğretmenlerinin %48,5‘inin rehber öğretme stilini tercih ettikleri görülmüştür.
Öğretmenler ikinci sırada öğretmen merkezli anlayış olan uzman öğretme stilini tercih etmiştir. Öğretme
stillerine ilişkin tercih sıralamasına bakıldığında öğretmenlerin sırasıyla rehber, uzman, kişisel model,
otoriter ve danışman öğretme stillerini tercih ettikleri anlaşılmıştır. Grasha’nın (1996) beş alt boyutta
oluşturduğu öğretme stillerini (uzman, otoriter, kişisel model, rehber, danışman) öğretmen merkezli,
öğrenci merkezli ve öğretmen-öğrenci merkezli olarak sınıflandırdığı dikkate alındığında öğrenci merkezli
öğretme stillerini tercih eden öğretmenler %52,12 olduğu bulunmuştur. Araştırmada elde edilen bulgular
doğrultusunda cinsiyet değişkenine göre kadın ve erkek öğretmenler arasındaki tercihin en çok rehber
öğretme stilinde olduğu anlaşılmıştır. Öğretmenlerin mesleki kıdeme göre dağılımı incelendiğinde “0-5”, “610”, “11-15” ile “21 ve üzeri” deneyimi olan öğretmenler en fazla rehber öğretme stilini tercih etmişlerdir.
Öğretmenler sınıf mevcudunun az olduğu ortamlarda öğretmen merkezli yaklaşımları seçmedikleri ve
öğrenci sayısının artmasıyla öğrenci merkezli yaklaşımların tercih edilmediği anlaşılmıştır. Sosyal bilgiler
dersliği olan ve olmayan öğretmenlerin en fazla rehber öğretme stilini tercih ettiği görülmüştür. Sınıf
düzeyine göre öğretme stillerinin dağılımında 5.,6. ve 7. sınıfa giren öğretmenler en çok rehber öğretme
stilini tercih ettikleri görülmüştür.
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T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK (8) DERSİ MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ
ANTLAŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1

Doktora Öğr. HASAN HÜSEYİN TANYEL - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Türkçe ve Sosyal Alanlar Eğitimi
2 Prof. Dr. CEMAL GÜVEN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Türkçe ve Sosyal Alanlar Eğitimi

Bu çalışmada, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında tüm yurtta okutulan “Ortaokul T.C. İnkılâp Tarihi ve
Atatürkçülük Ders Kitabı”nda yer alan Milli Mücadele Dönemi antlaşmaları, “Konu Alanı Ders Kitabı
İnceleme Kriterleri” çerçevesinde; kazanım, işleniş, bilimsel hata, kaynakça ve görsel malzemeler açısından
değerlendirilmiştir. Milli Mücadele Dönemi antlaşmaları, özellikle tam metin içeriklerinin yer aldığı literatür
taranarak, ders kitabının konu içeriği ile kıyaslanmıştır. Çalışmada, araştırmanın verileri doküman incelemesi
yoluyla elde edilmiş ve veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bu çalışma ile görülmüştür ki, antlaşma
konuları içerik ve sunumunda; okuma, soru-cevap ve zaman zaman da tartışma gibi öğretim yöntem ve
teknikleri kullanılmıştır. Bu yöntem ve teknikler, öğrenmenin analiz ve sentez düzeyinde gerçekleşebilmesi
için daha da zenginleştirilmelidir. Antlaşma maddeleri her şeyden önce antlaşmanın içeriğini ve bütününü
doğru bir şekilde yansıtmalıdır. Böylelikle öğrenciler antlaşma metinleri üzerinde daha çok düşünüp
tartışacak, Türk Milli Eğitim Sistemi’nin hedeflerine daha kolay ulaşılacaktır.
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YENİ SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA (2017) DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI
EĞİTİMİ
Doç. Dr. ARİFE FİGEN ERSOY - Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilgiler Eğitimi
Doktora Öğr. TUBA ERTUGRUL - Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilgiler Egitimi

1
2

Bir toplumda demokrasinin siyasal ve sosyal yaşamda gelişmesinde eğitim önemli rol oynar. Günümüzde
bütün derslerin demokrasi ve insan hakları eğitimine katkı sağlaması beklenmesine karşın hala uygulamada
Sosyal Bilgiler ve benzeri dersler ağırlığını korumaktadır. Demokrasi ve insan hakları eğitimi bireylerin, insan
haklarını bilen, duyarlı ve koruma konusunda sorumluluk alacak özelliklere sahip olmasını amaçlar. Sosyal
Bilgiler Dersi Öğretim Programı vatandaşlık eğitimi amacıyla sosyal bilim disiplinlerini ilköğretim düzeyinde
öğrencilere aktarmaya çalışan bir derstir. Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ile öğrencilerin, insan hakları,
ulusal egemenlik, demokrasi, laiklik, cumhuriyet kavramlarının tarihsel süreçlerini ve günümüz Türkiye’si
üzerindeki etkilerini kavrayarak yaşamını demokratik kurallara göre düzenlemeleri amaçlanmaktadır. Milli
Eğitim Bakanlığı 2017 yılında 51 dersin müfredatında kapsamlı bir şekilde yenileme çalışması yapmıştır.
Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı da bunlardan biridir. Bu
araştırmada, Sosyal Bilgiler Öğretim programındaki demokrasi ve insan hakları eğitiminin değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi kullanılacaktır.
Bu amaçla, 4., 5., 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programındaki kazanımlar, demokrasi ve insan
haklarının tarihi, demokrasi ve insan hakları bilgisi, demokrasi ve insan hakları sorunları, ulusal, bölgesel ve
evrensel sözleşmelerde insan hakları temaları kapsamında incelenmektedir. Veri analiz süreci devam
etmektedir.
Keywords: sosyal bilgiler, demokrasi, insan hakları
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ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLA
BELİRLENMESİ
2

1 Öğretmen YASİN DURAN - İsmil Anadolu İmam Hatip Lisesi - Coğrafya
Yrd. Doç. Dr. CANER ALADAĞ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Coğrafya Eğitimi
3 Yrd. Doç. Dr. BAŞTÜRK KAYA - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Biyoloji Eğitimi

Bu araştırma, ortaöğretim öğrencilerinin okul kavramına ilişkin zihinlerindeki algıları metaforlar yoluyla
ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, ortaöğretim öğrencileri, örneklemini
ise 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Lâdik Ahmet Hüdai Anadolu İmam Hatip Lisesinde (Sarayönü,
Konya) öğrenim gören 161 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma olgubilim deseninde planlanmıştır.
Araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin okul kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel algıları hangi
metaforlar aracılığıyla açıkladıkları ve bu metaforların ortak özelliklerinin neler olduğu sorularına cevap
aranmıştır. Araştırmanın verileri, her öğrencinin “Okul … gibidir. Çünkü …” cümlesini tamamlamasıyla elde
edilmiştir. Verilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasında, içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın
sonuçlarına göre, öğrenciler okul kavramına ilişkin olarak 26 adet geçerli metafor üretmiştir. Bu metaforlar
ortak özellikleri bakımından incelenerek 6 kavramsal kategori (sevgi ve saygı ortamı olarak okul, bilgi yuvası
olarak okul, neşe ve mutluluk kaynağı olarak okul, sınırlandırılmış bir alan olarak okul, yol gösteren olarak
okul, karmaşa alanı olarak okul) altında toplanmıştır. Araştırma sonucunda, sevgi ve saygı ortamı olarak okul
kategorisi öğrenciler tarafından en çok dile getirilendir. Neşe ve mutluluk kaynağı olarak okul kategorisi ise
ikinci sırada gelmektedir. Sonuç olarak, öğrencilerin genel manada okul kavramını zihinlerinde doğru olarak
yapılandırdıkları gözlenmektedir.
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BİYOGRAFİLERLE DEĞER EĞİTİMİ : HAYRETTİN KARACA ÖRNEĞİ
2

1 Prof. Dr. SELMA YEL - Gazi Üniversitesi - Sınıf Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. SONER ALADAĞ - Adnan Menderes Üniversitesi - Sosyal Bilgiler Eğitimi
3 Doktora Öğr. RABİA ÜNAL - Gazi Üniversitesi - Sınıf Eğitimi

Bu araştırmanın amacı altıncı sınıf sosyal bilgiler dersinde Üretim, Dağıtım, Tüketim öğrenme alanında yer
alan “Ülkemizin Kaynakları” ünitesinde kullanılan biyografiyle öğretim sürecinin, değerleri kazandırma
sürecindeki etkililiğinin tespit edilmesidir. Bu doğrultuda önemli bir çevreci ve TEMA vakfının
kurcucularından olan Hayrettin Karaca’nın biyografisinden yararlanılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda
altıncı sınıf sosyal bilgiler dersinde “Ülkemizin Kaynakları” ünitesinde kullanılan biyografiyle değer öğretim
sürecinin “doğal çevreye duyarlılık ve sorumluluk” değerlerini kazandırma sürecindeki etkililiği ne
düzeydedir sorularına yanıt aranmıştır. Araştırma nitel temelli bir araştırma olup eylem araştırması olarak
desenlemiştir. Çalışma, bir öğretmenin öğrencilerinin değer eğitimi düzeylerini geliştirmek amacıyla
yapıldığından uygulamalı eylem araştırmasıdır. Kolay ulaşılabilir örneklem türünden yararlanılarak, Kayseri
ili Melikgazi ilçesindeki bir devlet okulunda gerçekleştirilmiştir ve çalışmaya 18 öğrenci katılmıştır. Açık uçlu
sorulardan oluşan ön-son test, doğal çevreye duyarlılık, sorumluluk çalışma yaprakları ile araştırmacı
günlükleri araştırmanın veri toplama araçları olmuştur. Öğrencilerin araştırma öncesi doğal çevreye
duyarlılık ve sorumluluk algılarını belirlemek için ön test; etkinlikler sonrası algılarını ölçmek için de son test
formu kullanılmıştır. Çalışma doğrultusunda bir eylem planı hazırlanılmış olup doğal çevreye duyarlılık
değeri ile doğrudan ilişkisi olan 1 kazanım, sorumluluk değeri ile doğrudan ilişkisi olan 1 kazanım seçilmiştir.
Her bir kazanımın ders işleme süresi 8 ders saati olup tüm çalışma toplam 16 ders saati olarak
sürdürülmüştür. Doğal çevreye duyarlılık ve sorumluluk değerine ilişkin çalışma yaprakları araştırmacı
tarafından belirlenen kazanımlar doğrultusunda hazırlanmıştır. Hazırlanan çalışma yapraklarında
karşılaştırma, hikaye yazma, poster, mektup yazma, soru- cevap, slogan oluşturma gibi etkinliklere yer
verilmiştir. Etkinliklerden elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir.
Verilerin çözümlenmesinde MEB’de çalışan iki öğretmenin ve alanda çalışan iki uzmanın görüşleri alınmıştır.
Araştırma sonucunda biyografilerle değer eğitimi sürecinin sorumluluk ve doğal çevreye duyarlılık
değerlerini kazandırmada etkili olduğu görülmüştür.
Keywords: biyografi, değer, değer eğitimi, sorumluluk, doğal çevreye duyarlılık
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NÜSHATÜ’S SELÂTİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLER
AÇISINDAN İNCELENMESİ
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Y. Lisans Öğr. HASAN EROĞLU - Adnan Menderes Üniversitesi - sosyal bilgiler eğitimi ana bilimdalı

2

Değerler, bir toplumda birlik ve beraberliği sağlayan, bireylerin toplumsal çevreye uyumunu kolaylaştıran,
milli, manevi ve evrensel özellikler taşıyan; aile, toplumsal çevre ve okul aracılığıyla bireylere aktarılan, iyiyi,
ideal olanı ve toplum tarafından bireyden beklenilen davranış kalıplarını ifade eden öğeler bütünüdür.
Değerler evrensel bir nitelik taşımakla birlikte bir toplumu diğer toplumlardan ayıran unsurları da
barındırmaktadır. Toplumların başarıya ulaşmasında iyi eğitim almış, nitelikli bireylerin yetiştirilmesi büyük
önem taşımaktadır. Bu başarının gerçekleşmesinde toplumun sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik özelliklerini
bilen, toplumla uyumlu, milli, manevi ve evrensel unsurları barındıran değerlere sahip bireylerin
yetiştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bireylerin davranışlarına yön veren değerler, nesilden nesile
aktarılarak gelecek kuşaklara ulaştırılmaktadır. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında yer alan değerler
her dönemde toplumlar tarafından önem verilen ve bireylere kazandırılması gereken unsurlar olmuşlardır.
Değerler kısa bir sürede oluşmamaktadır. Uzun bir süreçte toplum tarafından oluşturulmakta ve
benimsenmektedir. Değerlerin temel yapı taşını toplumların tarihi süreç içerisinde benimsediği milli ve
manevi unsurlar ile evrensel kabuller oluşturmaktadır. Her geçen gün değerler eğitimine verilen önem
gittikçe artmaktadır. Tarihi geçmişin izlerini taşıyan efsane, masal, hikâye ve siyasetname özelliği taşıyan
edebi eserlerde değerlerin aktarımında önem taşımaktadır. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı Gelibolulu
Mustafa Ali tarafından kaleme alınan Nüshatü’s Selâtin adlı eserin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında
yer alan değerler açısından incelenmesidir. Bu amaçla doküman incelemesiyle elde edilen bulgular, betimsel
analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları incelendiğinde; Nüshatü’s Selâtin isimli eserde
Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında yer alan değerlerden adalet, dayanışma, dürüstlük, saygı, sevgi,
sorumluluk, çalışkanlık, yardımseverlik, bilimsellik, duyarlılık, eşitlik, aile birliğine önem verme, estetik,
vatanseverlik, tasarruf ve barış değerlerinin yer aldığı; bağımsızlık ve özgürlük değerlerinin yer almadığı
görülmüştür. Sosyal bilgiler dersinde değerler öğrencilere aktarılırken tarihsel geçmişi ele alan eserlerdeki
metinlerden örnekler verilmesi, değerlerin tarihi bir geçmişle oluştuğunun, bu değerlerin toplumun geçmişi
ve geleceği için ne kadar önem taşıdığının kavratılması açısından siyasetnameler kullanılabilir.
Keywords: Nüshatü’s Selâtin, Değerler, Değer Öğretimi, Sosyal Bilgiler.
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2017 YILI ORTAÖĞRETİM FELSEFE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ 10. SINIF DÜZEYİNİN
İNCELENMESİ
1
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Bu çalışmanın amacı, 2017 yılında geliştirilen ortaöğretim felsefe dersi öğretim programının 10. sınıf
düzeyine ait olan kısmını, kazanımları ve bu kazanımlara ait olan açıklamalar bağlamında incelemektir. Bu
çerçevede öncelikle üniteler bazında kazanımların incelemesi yapılarak olumlu ve olumsuz özellikleri
belirlenmeye çalışılacaktır. Daha sonra kazanımlara ilişkin yapılan açıklamaların incelemesi yapılarak,
bunların kazanımlarla olan uyumu mercek altına alınacaktır. Bu sayede felsefe dersi öğretim programının
10. sınıf düzeyinin avantajlı ve dezavantajlı özellikleri belirlenmiş olacaktır. Doküman inceleme yönteminin
kullanıldığı bu çalışma, henüz tamamlanmamış olmasından dolayı bulgu ve sonuçlar sunum esnasında
verilecektir.
Keywords: Felsefe, öğretim programı, felsefe öğretimi.
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ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİN EĞİTİMBİLİMSEL BOYUTLARI ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM
1

Yrd. Doç. Dr. MESUT BULUT - Bayburt Üniversitesi - TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

Araştırmanın amacı, atasözleri ve deyimlerin eğitimbilimsel boyutlarının incelenerek, bazı bilim dalları ile
olan ilişkisinin kategorik olarak ortaya konmasıdır. Bu bağlamda araştırmaya konu olan atasözleri ve
deyimlerden bazıları -Türk Dil Kurumu web sitesindeki “Atasözleri ve deyimler sözlüğü” de taranmak
suretiyle- aşağıda sıralanmıştır: “İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.” “Abdal düğünden, çocuk
oyundan usanmaz.” “Çocuk gibi.” “Çocuk kalmak.” “Altı olur, yedi olur, hep Allah’ın dediği olur.” “Her düşüş,
bir öğreniş. oğlan atadan (babadan) öğrenir sofra açmayı, kız anadan öğrenir biçki biçmeyi.” “Sütten ağzı
yanan yoğurdu (ayranı) üfleyerek yer (içer).” “Akıl kişiye (adama) sermayedir.” “Kişilik kazanmak.” “Allah
için.” “Dinim hakkı için (aşkına).” “İki kulak bir dil için.” “Kediye dışkın kimya demişler, üstünü örtmüş.”
“Kimya olmak.” “Hızlı sağanak tez geçer.” “Hızlı yaşamak.” “Ruh gibi.” Ruhu (bile) duymamak.” “Politik
davranmak.” “Düşüncesini okumak.” “Düşünceye dalmak.” “Altın ateşte, insan mihnette belli olur.” “At,
adımına göre değil, adamına göre yürür.” “Aslan gibi.” “Aslan kesilmek.” “Aslan kocayınca sıçan deliği
gözetir.” “Ekmek aslanın ağzında.” “Ağzı dili tutulmak.” “Ağzı var dili yok.” “Baş dille tartılır.” “Bıçak yarası
geçer (onulur), dil yarası geçmez (onulmaz).” “Bülbülün çektiği dili belası.” “Dil uzatmak.” “Dilden gelen
elden gelse, her fukara padişah olur.” “Tarihe karışmak.” “Tarih düşürmek.” “Orman gibi.” “Orman
taşlamak.” “Bin dereden su getirmek.” “Bir tepe yıkılır, bir dere dolar.” “Çaydan geçip derede boğulmak.”
“Dere tepe düz gitmek.” “Dereyi görmeden paçaları sıvamak.” “İki arada bir derede (kalmak).” “Ay
görmüşün yıldıza minneti (itibarı) yoktur.” “Ay gibi.” “Ay ışığında ceviz silkilmez.” “Güneş girmeyen eve
doktor girer.” “İyi olacak hastanın, doktor ayağına gelir.” “Güneş balçıkla sıvanmaz.” “Günlük güneşlik
görünmek.” “Allah bilir ama kul da sezer.” “Allah’ın hikmeti.” “Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı
yaratmış.” “Allah sevdiğine dert verir.” “Dünya ölümlü, gün akşamlı.” “Ölüm Allah’ın emri.” “Ölüm hak miras
helal.” “Otuz iki dişten çıkan, otuz iki mahalleye yayılır.” “Mahkeme kadıya mülk değil.” “Hak deyince akan
sular durur.” “(Birinin) adaletine sığınmak.” “Hak kazanmak.” “Ağustosta beyni kaynayanın zemheride
kazanı kaynar.” “Beyin yıkamak.” “Beynine girmek.” “Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır (dokunur).”
“Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez.” “Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek (sormamak) ayıp.” “ “Kötülük
her kişinin kârı, iyilik er kişinin kârı.” Araştırmada literatür taraması ve doküman incelemesi ile elde edilen
veriler ışığında birtakım değerlendirmelerde bulunulmuş, atasözleri ve deyimlerin pedagojik özelliklerinden
yararlanılması noktasında farkındalığın artırılması amaçlanmıştır. Her bilim dalı ile doğrudan ya da dolaylı
olarak ilişki kurulabilen atasözleri ve deyimler, bünyesinde barındırdığı pedagojik yönleriyle eğitim ve
öğretimde önemli bir yere sahiptir. Dil, din, tarih, hukuk, felsefe, psikoloji, sosyoloji, biyoloji, matematik,
fizik, kimya, ziraat, tıp vb. alanlar dahil sosyal bilimlere ve fen bilimlerine doğrudan ya da dolaylı atıflarda
bulunan atasözleri ve deyimler, az sözle çok şey anlatma, etkili anlatım, somutlaştırma, anlamayı
kolaylaştırma ve düşünce dünyasını zenginleştirme gibi birtakım avantajları sağlamanın yanında,
bünyesinde barındırdığı pedagojik ögelerle bizlere bilimsel veriler sunmaktadır. Atasözleri ve deyimlerin
eğitimbilimsel boyutları birçok bilim dalı ile ilişkilidir. Deneyimin, yaşantının, keskin zekânın ürünü olan
atasözleri ve deyimler, içerdikleri mesajlarla ufuk açıcı, etkileyici, keşfedici özelliklere sahiptir. Bu itibarla
atasözleri ve deyimlerin çok alanlı bir çalışmayla alanlar bazında kategorize edilmesi, eğitim-öğretim
materyali olan ders kitaplarında yer almasının öğrenmeyi kolaylaştırma, dersi somutlaştırma, anlatımı etkili
kılma, öğrenmeyi pekiştirme, öğrenmeyi kalıcı hâle getirme gibi işlevleri yerine getirebileceği sonucuna
varılmıştır.
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KÜRESELLEŞME KISKACINDAKİ TÜRKÇENİN SORUNLARI VE MİLLÎ DURUŞ
1
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Bu çalışmada, değişen/küreselleşen dünyanın Türkçeye olan etkileri ele alınmıştır. Dil, bir milletin temelini
oluşturan, devamını sağlayan, gelecek nesillere kültürel değerleri aktaran en temel ögedir. Bu nedenledir ki
her toplum sahip olduğu bu değere sahip çıkmak durumundadır. Bilgi çağı ile birlikte toplum olarak bir
değişim ve dönüşüm yaşadığımız yadsınamaz bir gerçektir; fakat bu gerçeklik kendi değerlerimize
yabancılaşmayı beraberinde getirmemelidir. Değişen dünya ile birlikte bilim ve teknolojideki gelişmeler hiç
şüphesiz dilde de kendini göstermektedir. Hızlı bir şekilde cereyan eden “Batılılaşma temayülü ” sadece
bilim ve teknolojik gelişmelerin takibi ve yaşantımıza girişiyle sınırlı değildir. Hayatımızın her anında yemeiçme, giyim-kuşam, spor, müzik, bilgi teknolojisi, kitle iletişim araçları kullanımı, internet bağlamında sosyal
medya kullanımı vb. her alanda karşımıza çıkmaktadır. Bunların gerçekleşmesinde en önemli araç şüphesiz
ki dildir. Çünkü dil, yaşamın her anında kendini göstermektedir. Küreselleşme neredeyse dil özelinde
yaşantımızın her evresinde adeta bizi esir almış durumdadır. Bazı akademisyen, aydın ve yazarların millî
birliğin ve beraberliğin teminatı olan Türkçenin yerinde, anlamına uygun ve güzel kullanımı konusunda
hassasiyetle yaklaşılması zaruretini son dönemlerde sıklıkla dile getirmeleri oldukça anlamlıdır. Çünkü
yabancı dil hayranlığı, ticari kaygılar, özenti, dili yanlış kullanma alışkanlığı, dilin kurallarını bilmeme, millî
şuur eksikliği gibi birtakım etkenler küreselleşen dünyanın kıskacındaki Türkçenin karşı karşıya kaldığı
küresel hastalıkların belirtileri olarak görmek mümkündür. “Dilde kirlenme” ile kendini gösteren küresel
hastalık, bizi biz yapan millî değerlerin aşınmasında adeta rol oynamaktadır. Dolayısıyla dilin kirlenmesi
beraberinde düşüncenin kirlenmesini de getirmektedir. Sosyal medya sarhoşluğu ekseninde ortaya çıkan
küreselleşme kıskacındaki Türkçe, yapay bir dile dönüştürülmek istenmektedir. Özellikle yazım kurallarında
yaşanan kirlilik son derece dikkat çekicidir. Dilde kirlenmeye karşı farkındalığın oluşması için millet olarak
Türkçeye millî şuurla yaklaşılması, Türkçeye sahip çıkılması, memleket meselesi/millî dava olarak görülmesi,
küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan yabancı dil tahakkümüne karşı millî duruş sergilenmesi önem arz
etmektedir. Bu çalışmada, literatür taraması yapılarak inceleme ve fenomenolojik yaklaşımla yorumlamalar
yapılmıştır. Bu bağlamda küreselleşme kıskacındaki Türkçenin sorunları ele alınmış, bu sorunlara yönelik
önerilerde bulunulmuştur.
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ÖĞRENME ALANI OLARAK GÖRSEL OKUMA İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ
1
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Bu araştırmanın amacı, temel dil becerileri olan “Dinleme, konuşma, okuma ve yazma” ile beraber ilk kez
2005 öğretim programında öğrenme alanı olarak ortaya çıkan “Görsel okuma ve görsel sunu” öğrenme
alanında yapılmış olan lisansüstü araştırmaları incelemektir. Bu konuda yapılmış olan lisansüstü tezler
araştırmanın örneklemini teşkil etmektedir. Yaptığımız araştırma sonucunda “Görsel okuma ve görsel sunu”
öğrenme alanındaki lisansüstü araştırmalarda şu sayısal verilere ulaşılmıştır: 2005 yılından itibaren öğretim
programında yer alan “Görsel okuma ve görsel sunu” öğrenme alanında yüksek lisans tezi olarak 17 çalışma
yapıldığı görülmektedir. Bu 17 çalışmadan 13’ü “Eğitim-öğretim”, 2’si “Güzel sanatlar”, 1’i de “Çalışma
ekonomisi” konularında yapılmıştır. Doktora tezi olarak ise 3 çalışma yapıldığı görülmüştür. Bu çalışmaların
tamamının “ Eğitim ve öğretim” konularında yapıldığı görülmektedir. 2006 yılından 2014 yılına kadar yüksek
lisans tezi olarak birçok çalışmaya konu olduğu, 2015 yılında ise 3 doktora tezine konu olduğu görülmektedir.
2016 yılında ise 3 yüksek lisans tezine konu olmuştur. Yüksek lisans tezlerinde çoğunlukla tarama modeli ve
deneysel çalışmalar yapılmıştır. Doktora tezlerinden 2’sinde nicel ve nitel birlikte kullanılmış, 1’inde ise nitel
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmalarda veri toplama aracı olarak çoğunlukla ön test ve son test
açık uçlu anket, yarı yapılandırılmış görüşmeler, kamera ve fotoğraf kayıtları, gözlem formu ve görsel okuma
düzeyi formu, görsel okuma değerlendirme formu ve görsel sunu değerlendirme formu kullanıldığı
görülmektedir. Lisansüstü tezlerin üniversitelere göre dağılımı incelendiğinde; yüksek lisans tezi olarak Gazi
Üniversitesinde “ Eğitim ve öğretim” konularında 4 çalışma, Marmara Üniversitesinde ise 2 çalışma yapıldığı
görülmektedir. 3 Doktora tezinden 2’sinin ise Atatürk Üniversitesinde yapıldığı görülmektedir. Lisansüstü
tezlerde “ Eğitim ve öğretim” konularında yapılan çalışmalarda,Türkçe eğitimi ve sınıf öğretmenliği eğitimi
ana bilim dalındaki tezlerin sayısal olarak fazlalığı göze çarpmaktadır; çünkü ilk okuma ve yazma öğretiminde
kullanılan ses temelli cümle yönteminde görsel okuma önemli roller üstlenmektedir. “Görsel okuma ve
görsel sunu” son yıllarda çeşitli alanlarda yoğun olarak kullanılmaktadır. Literatürde daha çok “Görsel
okuma” olarak çalışmalara konu olmaktadır. Özellikle eleştirel düşünebilen, araştıran, sorgulayan, analizsentez yapabilen, gözlem becerisi gelişmiş, muhakeme ve akıl yürütme gibi birtakım vasıfların bireylere
kazandırılmasında önemli işlevleri gerçekleştirmektedir. Bu işlevleri yerine getirmede önemli roller üstlenen
“Görsel okuma” öğrenme alanıyla ilgili daha fazla araştırma yapılmasının, bilim dünyasına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
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PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN BAĞLAM TEMELLİ ÖĞRENME HAKKINDAKİ
GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
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2 Doç. Dr. FATİH GÜRBÜZ - Bayburt Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı

Araştırmanın amacı, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam etmekte olan öğretmen
adaylarının Bağlam Temelli Öğrenme hakkındaki görüşlerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Doğu
Karadeniz’de bulunan bir ildeki devlet üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam
etmekte olan çeşitli branşlardaki 12 öğretmen adayıyla yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Elde
edilen veriler yorumlayıcı analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çalışmada öğretmen adaylarının çoğunun
Bağlam Temelli Öğrenme hakkında yeterince bilgi sahibi olduğu görülmüştür. Bağlam Temelli Öğrenme
hakkında yeterince bilgiye sahip olan öğretmen adaylarının uygulanan mülakata vermiş oldukları yanıtlarda
Bağlam Temelli Öğrenme hakkında olumlu düşüncelere sahip oldukları ve özellikle fen bilimlerine yönelik
derslerde Bağlam Temelli Öğrenmenin kesinlikle uygulanması gerektiği fikirler yüksek frekansta çıkmıştır.
Bağlam Temelli Öğrenme hakkında sadece iki öğretmen adayı olumsuz fikir beyan etmiş ve öğretmen olarak
görev yapmaya başladıklarında Bağlam Temelli Öğrenmeyi derslerinde kullanmayacaklarını beyan
etmişlerdir. Bu öğretmen adaylarının sözel branşlarda olduklarından dolayı bu tür yanıtlar vermiş
olabilecekleri düşünülmektedir. Mülakatın son sorusunda öğretmen adaylarından Bağlam Temelli Öğrenme
hakkındaki öneride bulunulması istenmiştir. Bu soruya Bağlam Temelli Öğrenme hakkında olumlu
düşüncelere sahip olan tüm öğretmen adaylarının işlenilen konularda öğrencilerin gerçek yaşamla bağ
kurabilmeleri gerekliliğinden dolayı Bağlam Temelli Öğrenmenin tüm derslerde uygulanması gerektiği ortak
cevabı alınmıştır.
Keywords: Bağlam Temelli Öğrenme, Pedagojik Formasyon, Öğretmen Adayı
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. MESUT BULUT

COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA HARİTA KULLANIMI
2

1 Dr. CENNET ŞANLI - MEB Doç. Dr. ADNAN PINAR - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Coğrafya Öğretmenliği

Ülkemizde 2005 yılında ilk kez uygulanmaya başlayan yapılandırmacı Coğrafya Dersi Öğretim Programı
(CDÖP) eğitimde reform sayılabilecek, öğrencilerin eğitim gereksinmelerini karşılamaya yönelik önemli bir
adım olmuştur. Bu reform, coğrafya öğretimin özü kabul edilen harita bilgisi konusuna farklı bir bakış açısı
getirmiştir. Şöyle ki, önceki programlarda 9.sınıflarda Harita Bilgisi öğrenme alanına sıkıştırılmış bu konunun
öğretimi, yenilenen programla 9., 10., 11. ve 12. sınıflarda coğrafya konularının tamamına yayılmış,
öğrencilerin coğrafi her konu ve durumla ilgili, harita kullanması, üretmesi ve yorumlaması öngörülmüştür.
Programdaki bu değişimin, hazırlanan coğrafya ders kitaplarına yansıtılması gerekmektedir. Çünkü ders
kitapları, öğretim programındaki reformların öğrencilere aktarıldığı resmen kabul görmüş olan bilgiyi içerir.
Bu nedenle, bu araştırmada coğrafya ders kitapları içeriğinde haritaların nasıl ve ne amaçla kullanıldığını
ortaya koymak amaçlanmıştır. Betimsel araştırma yöntemine göre tasarlanan araştırmada, dokuman
inceleme tekniğine göre elde edilen veriler, haritaların kullanım amacı ve kartografik özellikleri dikkate
alınarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, ders kitapların içeriğinde görselleştirme amacıyla
kullanılan haritaların yetersiz olduğu ve zaman zaman kullanılan haritaların kullanım amacına uygun
olmadığı ve kartografik özellikleri bakımından harita kullanımında hatalar yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca
araştırma sonucuna dayanarak, harita bilgisi öğretimine ilişkin CDÖP öngörüsünün, mevcut ders kitaplarıyla
zor olduğu söylenebilir.
Keywords: Coğrafya Öğretimi, Ders Kitapları, Harita Kullanımı
Corresponding Author: CENNET ŞANLI

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
241

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MEDENİYET KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLA
BELİRLENMESİ
2

1 Öğretmen YASİN DURAN - İsmil Anadolu İmam Hatip Lisesi - Coğrafya
Yrd. Doç. Dr. CANER ALADAĞ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Coğrafya Eğitimi
3 Prof. Dr. TAHSİN TAPUR - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Coğrafya Eğitimi

Medeniyet, kavram olarak geniş bir kapsama alanına sahip ve çok anlamlı bir kavramdır. Bu yüzden
medeniyet kavramının tam bir tanımının yapılması zorlaşmakta ve yapılan tanımların da bütünün bir kısmını
temsil ettiği ve yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu çalışmada, -tek ve açık bir tanım yapmanın güç olduğumedeniyet kavramına ilişkin ortaöğretim öğrencilerinin zihinsel algılarının metaforlar aracılığıyla ortaya
çıkarılması amaçlanmıştır. Olgubilim deseninde gerçekleştirilen araştırmanın evreni tüm ortaöğretim
öğrencileri, örneklemi ise 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Ladik Ahmet Hüdai Anadolu İmam Hatip
Lisesinde (Sarayönü, Konya) 11. sınıfta öğrenim gören 41 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada ortaöğretim
öğrencilerinin medeniyet kavramına yönelik zihinsel algılarını hangi metaforları kullanarak açıkladıkları ve
bu metaforların ortak özelliklerinin neler olduğu sorularına cevap aranmıştır. Araştırmanın verileri, her
öğrencinin “Medeniyet … gibidir. Çünkü …” cümlesini tamamlamasıyla elde edilmiştir. Verilerin analiz
edilmesi ve yorumlanmasında, içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrenciler
medeniyet kavramına ilişkin olarak 19 adet geçerli metafor üretmiştir. Bu metaforlar ortak özellikleri
bakımından incelenerek 5 kavramsal kategori (farklı tanımlamanın ifadesi olarak medeniyet, dünya
görüşünün ifadesi olarak medeniyet, ahlakın ifadesi olarak medeniyet, sosyal düzenin ifadesi olarak
medeniyet ve çağdaşlığın ifadesi olarak medeniyet) altında toplanmıştır. Araştırma sonucunda, ahlakın
ifadesi olarak medeniyet kategorisi öğrenciler tarafından en çok dile getirilen kavramsal kategoridir. Sonuç
olarak, öğrencilerin genel manada medeniyet kavramını zihinlerinde tam olarak yapılandıramadıkları
gözlenmiştir.
Keywords: Medeniyet, metafor, olgubilim, ortaöğretim
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ORTAOKUL SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI
UYGULAMASININ ETKİNLİKLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Öğretmen FUAT TOKUR - ADIYAMAN BİLİM VE SANAT MERKEZİ Öğretmen BİLAL ZEMİN - ADIYAMAN BİLİM VE SANAT MERKEZİ 3 Öğretmen METE KIZILKAYA - ADIYAMAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1

2

Dünyamızdaki hızlı değişim ve gelişen teknoloji bizlere birçok imkân sunmaktadır. Bu imkânlar yelpazesi ve
hızlı kentleşme olumlu etkilerinin yanı sıra insan ile doğa arasındaki ilişkinin giderek zayıflamasına neden
olmaktadır. İçinde yaşadığımız doğada deneyimlenebilecek bilimsel süreçlere yönelik farkındalığın azaldığı
görülmektedir. Bu farkındalığı oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik formal eğitim süreçlerinin çoğu zaman
kapalı sınıf ortamlarında teorik bir çerçevede ve teknolojik araç gereçler desteğiyle görsel ve izlenimsel
olarak bireylere kazandırılmaya çalışıldığı görülmektedir. Ancak doğayla iç içe olmayan bu eğitim
ortamlarının bireyler için anlamlı olmadığı ve içselleştirilemediği görülmektedir. Doğa ortamında sunulacak
eğitim etkinlikleri; bireylerin doğal çevreye olan adanmışlıklarının artmasına, biyosfere yönelik kaygı
duymalarına ve doğaya bağlılıklarının yapılandırılmamış bir harmonide artmasına etki edecektir. Bu
çalışmanın amacı katılımcılara bilimsel, kültürel, tarihi, arkeolojik, etnografik, sosyal, sportif, astronomik ve
sanatsal etkinlikleri içeren multidisipliner ve keşfedici bir yaklaşım ile “doğada eğitim, doğayla eğitim”
sloganı ışığında kazanımlar edindirilmesidir. Araştırmanın hedef kitlesi Adıyaman ilindeki merkez ilçede
öğrenim 8. sınıfta öğrenim gören 30 farklı ortaokuldan 40 öğrenci (20 kız ve 20 erkek) belirlenmiştir.
Etkinlikler Bilim ve Sanat Merkezi, Astronomi Gözlemevi, Toprak Mahsulleri Ofisi, Adıyaman Müzesi, Pirin
Perre Antik Kanti, Karadağ, Çat Barajı ve Yüzen adalar, Doğanlı Çınarı Doğal Anıtı, Çelikhan Doğal İçmesi,
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Nemrut Dağı Milli Parkı, Karakuş Tümülüsü, Cendere
Köprüsü, Eski Kahta Kalesi, Eğri Çayı Vadisi ve Botanik Parkı’nda gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı
olarak uygulama öncesinde ve sonrasında Doğa Bilgi Anketi, Resimli Bilgi Ölçme Anketi ve Katılımcı Beklenti
Anketi uygulanmıştır. Katılımcı görüşlerinin alınması amacıyla Yansıtıcı Günlük tutmaları sağlanmıştır.
Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının analizi sonucunda katılımcıların doğal ortamlarda keşfedici
ve doğayı sevdiren etkinliklerle bilinçli birer doğa gönüllüsü olma isteklerinin arttığı; sorgulayan, keşfeden,
doğada bilimsel süreçleri tanımaya yönelik gelişim gösteren bireyler haline geldikleri, doğal-tarihi ve kültürel
emanetlere karşı koruma bilinçlerinin önemli ölçüde geliştiği tespit edilmiştir. (Bu çalışma TÜBİTAK
tarafından 117B201 nolu proje kapsamında desteklenmiştir.)
Keywords: Çevre Eğitimi, Doğa Eğitimi, Bilimsel Süreçler
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ERKEN MÜDAHALE PROGRAMLARI
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2

Dünyada ve ülkemizde birçok farklı erken müdahale programı bulunmaktadır. Bu programlar temelde
farkındalık yaratmayı ve öncelikle çocuğun gelişim ve eğitiminde belirleyici etkileri olan anne babaların
bilinçlendirilmesini ve eğitilmesini amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra erken müdahale programlarıyla okulaile işbirliğinin geliştirilmesi ve çocuğun hayat kalitesinin arttırılması hedeflemektedir. Bu araştırmada erken
müdahalenin ne anlama geldiği ve dünyada ve ülkemizde uygulanmakta olan erken müdahale
programlarının neler olduğu alanyazında yer alan çalışmalar eşliğinde açıklanmaya çalışılmıştır.
Keywords: Erken Müdahale, Erken Müdahale Programları, aile eğitimi
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ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ
1
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2

Üstün yeteneklilik bir tanıma sığdırılamayacak kadar geniş ve tartışmalı bir kavramdır. Akranlarına kıyasla
daha hayalperest ve yaratıcı olan, hızlı öğrenen, pratik düşünebilen, keşif ve icat konusunda ilgili olan, farklı
sanat ve spor dallarında başarılı olabilen, sorgulayan ve aşırı meraklı olan ve uygulanan zeka testlerinde
yüksek zeka puanı alan çocukları üstün yetenekli çocuklar olarak tanımlayabiliriz. Bu araştırmada üstün
yetenekli çocukların özellikleri hakkında alanyazında yer alan çalışmalar eşliğinde bilgi verilmeye
çalışılacaktır.
Keywords: Üstün yetenek, üstün yetenekli çocuklar, üstün yetenekli çocukların özellikleri.
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INVESTİGATİNG THE OPİNİONS OF GRADUATE STUDENTS İN THE FİELD OF SPECİAL
EDUCATİON: WHAT DO THEY KNOW ABOUT MOTİVATİNG STUDENTS WİTH SPECİAL NEEDS?
Okutman SERTAÇ KESKİN - Trakya Üniversitesi - Engelli Çalışmaları
Okutman CEVRİYE ÖZTÜRK - Trakya Üniversitesi - Engelli Çalışmaları
3 Öğr. Gör. ESRA ŞİRİN ARKOÇ - Trakya Üniversitesi - Engelli Çalışmaları
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2

It was aimed through this study to reveal the opinions of graduate students on motivating students in need
of special care. Likewise related literature, extrinsic motivation was highly meant by the participants. In the
details of the propositions, concrete rewards were mostly proposed to improve the motivation. Another
significant result of the study is that experience is a key factor to look for ways to have motivated group of
students. Most of the participants couldn’t express any ideas to improve motivation of the students in need
of special care.
Keywords: Special Education, Motivation
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TÜRKİYEDE ÜSTÜN YETENEKLİLER EĞİTİMİNE KISA BİR BAKIŞ
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2

Eğitim doğumdan ölüme kadar devam eden ve insan yaşamını yönlendiren ve değiştiren en temel unsurdur.
Fakat eğitim her birey için standart ve aynı etkiye sahip tekdüze bir süreçten ibaret değildir. Özellikle de özel
eğitim ihtiyacı olan bireyler için eğitim, tamamen bireyselleştirilmiş bir programa ihtiyaç duyulan ve normal
gelişim gösteren bireylerden oldukça farklı bir süreci takip eden bir sistemdir. Bu çalışmanın amacı,
Türkiye’de üstün yetenekli bireylerin eğitiminin nasıl gerçekleştirildiğinin ve bu sistematik içinde ne tür
eğitim programlarının daha çok tercih edilip uygulandığının kısaca bir gözden geçirilmesidir. Çalışma,
özellikle son yıllarda Türkiye’deki eğitim sistemi dâhilinde üstün yeteneklilere eğitim veren kurumlar ve
onların yaygın olarak kullandığı özel eğitim programları üzerine odaklanmaktadır. Bunun yanı sıra bu
programların yaygın olarak tercih edilmesine yönelik de bir bakış açısı sağlamaktadır.
Keywords: Üstün yetenekli bireyler, eğitim programları, üstün yeteneklilerin eğitimi, Türkiye
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MONTESSORRİ EĞİTİM FELSEFESİNDE KOZMİK EĞİTİM
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3 Okutman CEVRİYE ÖZTÜRK - Trakya Üniversitesi - ÖZEL EĞİTİM
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Kozmik kelimesi kapsamlı, bütüncül ve amaçlı anlamlarına gelmektedir. “Kozmik eğitim”, geleneksel
eğitimden, bilginin edinimi ve gelişimsel artışı ötesinde insanın bütün olarak gelişimini de kapsaması
açısından farklılaşmaktadır. Montessori kozmik eğitim almış çocukların doğal dünyayı ve kendilerini
anlamada daha başarılı olduklarını düşünmekte ve bu çocukların bağımsız, kendine güvenli, duyuşsal olarak
daha zeki, fiziksel ve zihinsel olarak dengeli bireyler olarak yetişkinliğe hazırlandıklarına ve sosyalleştiklerine
inanmaktadır. Bu çalışmada Montessori’nin eğitim felsefesi içerisinde kozmik eğitimin ne olduğunun
tanımlanması ve eğitim sürecindeki öneminin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Keywords: Montessori, kozmik eğitim, eğitim, eğitim felsefesi
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FERNALD YÖNTEMİNİN HAFİF DÜZEY ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SESLİ OKUMA
HATALARININ GİDERİLMESİNE ETKİSİ
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2 Doktora Öğr. SİNAN ARI - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Sınıf Eğitimi
3 Prof. Dr. AHMET SABAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Sınıf Eğitimi

Bu çalışmada, Fernald Yönteminin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’ne devam eden 9. sınıf öğrencilerinin
sesli okuma hatalarını gidermedeki etkisi incelenmiştir. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden “eylem
araştırması” deseninde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 2016-2017 öğretim yılı Bahar döneminde Konya ili
merkez Karatay ilçesinde yer alan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nde öğrenim gören bir 9. sınıf
öğrencisi katılmıştır. Seçilen öğrenci hafif düzey zihinsel engele sahip, okumayı biliyor olmasına rağmen
sıklıkla sesli okuma hataları yapan ve okuduğunu anlamada sorunlar yaşayan bir öğrencidir. Bu öğrenciye
öncelikle, Türkçe ders kitaplarında yer alan 4. sınıf “Uçurtma Yarışı”, 3. sınıf “Eşek Arısının Başına Gelenler”,
2. sınıf “Suya Düşen Su” ve 1. sınıf “Bizim Aile” isimli okuma metinleri okutturulmuştur. Öğrencilerin
okumaları Akyol’un (2012) Harris ve Sipay (1990), Ekwall ve Shanker (1988) ve May’in (1986)
çalışmalarından yararlanarak uyarladığı Yanlış Analizi Envanterine göre değerlendirilmiş ve öğrencinin
okumadaki seviyesinin 1. sınıf endişe düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Sesli okuma sırasında sıklıkla sesli
okuma hataları yapan öğrenciye “Fernald” yönteminin kullanıldığı bireyselleştirilmiş bir okuma programı
uygulanmıştır. Uygulama sonucunda, öğrencinin kısa metinlerde yapmış olduğu sesli okuma hatalarının
oldukça azaldığı, okuma seviyesinin endişe düzeyinden serbest düzeye ulaştığı görülmüştür. Ayrıca,
öğrencinin okuma hızında da önemli artışlar görülmüştür. Çalışmada, “Fernald” tekniğinin kullanıldığı bir
okuma programının öğrencinin sesli okuma hatalarını azalttığı, okuma seviyesini ise yükselttiği sonucuna
ulaşılmıştır.
Keywords: Hafif Düzey Zihinsel Engelli, Sesli Okuma, Fernald Yöntemi, Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi
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ÖZEL EĞITIME IHTIYACI OLAN BIREYLERI TANILAMA DEĞERLENDIRME VE YERLEŞTIRME
SÜRECINE ILIŞKIN AILE VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERI
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Bu araştırmanın amacı ; özel eğitime ihtiyaci olan bireyleri tanılama, değerlendirme ve yerleştirme
süreçlerinde karşılaşılan sorunları aile ve öğretmen görüşleri açısından derinlemesine değerlendirmektir.
Araştırma da nitel araştırma yönteminin tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma verileri görüşme tekniği ile
toplanmıştır. Araştırma da araştırmacının geliştirdiği; ‘’Rehberlik Ve Araştirma Merkezleri’nde özel
gereksinimli öğrencilere yönelik yapilan eğitsel tanilama, değerlendirme ve yerleştirme sürecinde
karşilaşilan sorunlara ilişkin yarı yapılandırılmış öğretmen görüşme formu ile aile görüşme formu’’
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; Mersin ili Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Uygulama
Merkezi (n=14) ve Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Merkezi (n=11) olmak üzere özel eğitime muhtaç
çocuklara eğitim veren iki okuldaki 25 öğretmen ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Uygulama
Merkezi’ndeki özel eğitime muhtaç çocuğu olan 25 veli oluşturmaktadır. Veriler, “içerik analizi” yaklaşımı ile
analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; Ram da yapılan Eğitsel tanılama sürecinde, bireylerin tüm
gelişim alanındaki özelliklerinin dikkate alınmadığı, sadece belli gelişim alanlarına yönelik tanılama yapıldığı,
tanılamaların seans ve sürelerinin kısa olmasından bireylerin gelişimsel özelliklerini ortaya çıkarmada
yetersiz kaldığı, tanılama yapılan ortamın engelli bireyler için uygun fiziki şartlara sahip olmadığı, bireysel
gelişim raporlarının eğitsel tanılama ve değerlendirme sürecinde yeteri kadar göz önünde
bulundurulmadığı, tanılama, değerlendirme ve yerleştirme süreçlerinde sınıf öğretmeni ve ailenin
görüşlerinin yeterince dikkate alınmadığı, eğitsel tanı ve değerlendirme sürecinde farklı alanlardaki
uzmanların iş birliği içinde çalışmadığı, Ram tarafından eğitsel ortamlara yerleştirmeler sonrasında özel
eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişimlerinin takip edilmediği, bireylerin rehabilitasyonlardan aldığı destek
eğitimin türü ve süresinin yeterli olmadığı, Ram’ ın öğrencileri eğitim ortamlarına yerleştirirken daha çok
okulların engelli öğrenci profillerini ve kontenjanlarını göz önünde bulundurduğu öğrencilerin ilgi yetenek
ve isteklerini ise tamamen göz ardı ettiği, aile eğitimleri için okullarla iş birliği yapmadığı, bireylerin
eğitimiyle alakalı kişi, kurum ve personellere nitelikli rehberlik hizmeti vermediği, Ram’dan velilerin yerine
özel rehabilitasyon kurumlarının randevu aldığı, yeni randevu sistemi olan ‘RAMDEVU’nun ailelerin randevu
alma işini kolaylaştırdığı anlaşılmaktadır.
Keywords: Anahtar Sözcükler: Özel eğitim, özel eğitime ihtiyacı olan birey, tanılama ve değerlendirme.
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İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERE AKADEMİK BECERİLERİN ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN ETKİLİ
İLETİŞİM YÖNTEMLERİYLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
2
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Bu araştırmanın amacı; işitme engelliler ilkokulu ve ortaokullarında, akademik becerilerin öğretiminde
kullanılan etkili iletişim yöntemlerini, öğretmen görüşleri açısından ortaya çıkarmaktır. Araştırmada
betimsel çalışma yapılabilmesi için, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır.
Araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış ‘’İşitme Engelliler İlkokul Ve
Ortaokullarında Akademik Becerilerin Öğretiminde Kullanılan Etkili İletişim Yöntemleri Öğretmen Görüşme
Formu’’ kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ise Mersin İli, Toroslar merkez ilçesi Yunus Emre
İlkokulu ve Ortaokulunda görev yapan 20 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler ‘’İçerik Analizi’’ yaklaşımıyla
analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenler işitme engelli öğrencilere akademik becerilerin
teorik veya uygulamalı boyutlarının öğretiminde, iletişim yöntemlerinin etkililiğinin sırasıyla iki dil yöntemi,
doğal işitsel sözel yöntem, total yöntem, işaret dili yöntemi olduğunu ifade etmişlerdir. Bu bakımdan en
etkili yöntemin iki dil yöntemi olduğu, en etkisiz yöntemin ise işaret dili yöntemi olduğunu ifade etmişlerdir.
Öğretmenler, öğrencilerin derslerde kendileriyle iletişime geçmek için en çok işaret dili yöntemini
kullandıklarını, ödevlerini de sınıfta en çok işaret dili yöntemiyle sunduklarını ifade etmişlerdir.
Öğretmenlerin, öğrencilerin akademik becerileri daha kolay ve hızlı öğrenebilmeleri için en çok iki dil
yöntemini kullandıkları, öğrencilerin en çok doğal işitsel sözel yöntem kullanıldığında akademik becerileri
kavramada zorlandıkları anlaşılmaktadır.
Keywords: İşitme engeli, işitme engelli birey, işitme engelliler okulu, akademik beceriler, etkili iletişim yöntemleri
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ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ZEKÂ BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ IQ PUAN FARKININ
AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ
2
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Genelde üstün yetenekli çocuklar seçkin ve başarılı öğrencilerdir. Fakat üstün yetenekli olmayan bireylerde
olduğu gibi üstün yeteneklilerde de akademik başarısızlık görülebilmektedir. Araştırmalar bu grubun
yaklaşık %17’sinde gizli öğrenme yetersizliği olduğunu, diğer yetersizliklerle birlikte oranın %20’ ye ulaştığını
söylemektedir. Üstün yeteneklileri tanılamada uygulanan WISC-R zekâ testi, aynı zamanda akademik
başarısızlık sebeplerinin tespit edilmesinde de kullanılabilmektedir. Performans ve sözel olmak üzere iki
bölümden oluşan WISC-R zekâ testinin bölümleri arasındaki puan farkı Özgül Öğrenme Güçlüğü ve Dikkat
Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuna sahip üstün yetenekli öğrencilerin tanılanmasında ve akademik başarı
farklılıklarının nedenlerinin tespit edilmesinde kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, üstün yetenekli
öğrencilerin WISC-R zekâ testinden elde ettikleri performans ve sözel IQ puanları arasındaki farkın bu
öğrencilerin akademik başarıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturup oluşturmadığına
bakılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Bilim ve Sanat Merkezlerinin 7 ve 8. sınıflarına devam eden 294
üstün yetenekli öğrenci oluşturmuştur. Öğrenciler, zekâ bölümleri arasındaki puan farkına göre 10’un
altında olanlar ile 10 ve daha fazla olanlar olmak üzere, iki gruba ayrılmıştır. Öğrencilerin akademik
başarılarının göstergesi olarak yılsonu genel not ortalamaları (GNO) kullanılmıştır. Veriler önce betimsel
sonra da çıkarsamalı istatistik analizleriyle incelenmiştir. Betimsel sonuçlar, zekâ bölümleri arasındaki puan
farkı 10’un altında olan öğrencilerin akademik başarılarının diğer gruba göre daha yüksek olduğunu
göstermiştir. Çıkarsamalı istatistik için, GNO’ ya ait verilerin normal dağılım göstermemesinden dolayı, nonparametrik bir teknik olan Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Sonuçlar, her ne kadar zekâ bölümleri
arasında 10 puana kadar fark olan üstün yetenekli öğrencilerin akademik başarılarının diğer gruba göre
betimsel olarak yüksek olduğunu gösterse de, bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığını ortaya
çıkarmıştır.
Keywords: Üstün Yetenekliler, Akademik Başarı, WISC-R, Sözel IQ, Performans IQ
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ÖZEL EĞİTİMDE KAYNAŞTIRMA VE BÜTÜNLEŞTİRME İLE İLGİLİ YAZILMIŞ DOKTORA VE YÜKSEK
LİSANS TEZLERİNİN İNCELENMESİ
2
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Bu çalışmanın amacı özel eğitimde kaynaştırma ve bütünleştirmeyle ilgili, 1989-2016 yılları arasında yapılan
yüksek lisans ve doktora tezlerini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli
kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu amaçla özel eğitim alanında
yazılmış toplam 547 tez incelenmiş, bunlardan 115 tanesinin doktora, 432 tanesinin ise yüksek lisans tezi
olduğu görülmüştür. İncelenen bu tezlerden 28 doktora ve 116 yüksek lisans tezinin kaynaştırma ve
bütünleştirme konularında olduğu görülmüştür. Kaynaştırma ve bütünleştirme konusunda en çok 2016
yılında doktora tezi yazıldığı görülmüştür. Ankara Üniversitesi bu konuda en çok doktora tezinin yazıldığı
üniversite olduğu bulunmuştur. Yetersizlik türlerine bakıldığında doktora tezlerinin daha çok zihinsel
yetersizlik üzerine yazıldığı, doktora çalışmalarının en çok ilkokullarda yürütüldüğü bulunmuştur. Bu tezler
konularına göre sınıflandırıldığında en fazla sosyal uyum becerilerine yönelik çalışmalar olduğu görülmüştür.
Yüksek lisans tezleri incelendiğinde ise Kaynaştırma ve Bütünleştirme konusunda en fazla tezin 2009 yılında
yazıldığı görülmüştür. Anadolu Üniversitesinin Kaynaştırma ve Bütünleştirme konusunda en çok yüksek
lisans tezinin yazıldığı üniversite olduğu bulunmuştur. Bu tezler yetersizlik türlerine göre incelendiğinde, en
fazla çalışmanın tüm yetersizlik türlerini kapsayan genel çalışmalar olduğu, konularına göre
sınıflandırıldığında ise en çok engellilere yönelik tutumlarla ilgili çalışma yapıldığı bulunmuştur. İşitme,
görme, bedensel yetersizlik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü olan
öğrencilere yönelik kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamalarıyla ilgili daha az doktora ve yüksek lisans tezi
yazıldığı anlaşılmaktadır.
Keywords: Özel Eğitim,Kaynaştırma ve Bütünleştirme,Yüksek lisans ve doktora tezleri
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USİNG ROBOTS İN EDUCATİON OF INDİVİDUALS WİTH AUTİSM
1

Yrd. Doç. Dr. ÖZGE ELİÇİN - Uludağ Üniversitesi - Özel Eğitim

The objective of the present study is to review previous studies conducted using robots in education of
individuals with Autism Spectrum Disorder. Findings of the current study were analyzed with one of the
qualitative research methods; document analysis. Conducted research revealed 22 manuscripts published
in peerreviewed journals between 2008 and 2016. A comparative analysis was conducted on these articles.
The participating subjects in the research and their characteristics, target skills, research designs and robot
technology applications utilized in the studies, and study findings were comparatively analyzed via detailed
analyses. Findings of the present study demonstrated that utilization of robots in education of children with
autism had positive results on achievement of several skills by these children.
Keywords: Children with Autism, Robot Technology, Review
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ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM GELİŞTİRMEDE İHTİYAÇ ANALİZİ YETERLİLİKLERİNİN
KENDİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
1 Yrd. Doç. Dr. YAHYA ÇIKILI - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Özel Eğitim
Doktora Öğr. AHSEN ELA KIZILKAYA - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Özel Eğitim
3 Doktora Öğr. HASAN KIZILKAYA - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Özel Eğitim
2

İhtiyaç analizi, ihtiyaçlarına göre bir müfredatın hedeflerini ve içeriğini belirlemek için öğrenciler hakkında
bilgi toplama ve analiz etme sürecidir. İhtiyaç analizi ile öğrencilerin zaten ne bildikleri ve neyi bilmeleri
gerektiği incelenir. Verimli bir BEP tasarlamak için "öğrenme hedefleri, dil tutumları, dersin beklentileri" gibi
öğrenenlerin ihtiyaçlarını bilmek gereklidir. İhtiyaç analizi, BEP’in öğrenciler için gerekli ve yararlı şeyleri
içermesini garanti eder. Diğer bir deyişle etkili bir öğretim planlama ihtiyaç analizine bağlıdır. Bu bağlamda,
özel eğitim öğrencilerinin program geliştirmede ihtiyaç analizi hakkındaki bilgi düzeylerini ortaya çıkarmak
bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak
belirlenen 30 BEP dersi almış özel eğitim bölümü öğrencisi ile görüşülmüştür. Çalışma, veri toplama aracı
olarak yarı yapılandırılmış görüşmenin kullanıldığı nitel bir araştırmadır. Araştırma verilerinin
çözümlenmesinde veri çözümleme yaklaşımlarından betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma
kapsamında öğrencilere yöneltilen sorular betimsel olarak yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen
verilerin analiz işlemi devam etmektedir.
Keywords: Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, İhtiyaç Analizi, Özel Eğitim
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Özel eğitim öğretmenliği mesleği belli kuralları olan, tek bir felsefeye dayanan ve değişkenleri olmayan bir
meslek değildir; aksine sürekli gelişmesi ve değişmesi gereken dinamik yapıda bir meslektir. Bir özel eğitim
öğretmenin her an yeni bir durum veya sorun ile karşılaşması mümkündür. Bu sebeple, öğretmenin bu yeni
durum ve sorun için gerekli bilgi ve anlayışa sahip olması gerekir. Öğretmen profesyonel bir anlayışla, tüm
yeterlik öğelerinin bilincinde olmalıdır. Bu sebeple bu araştırmada Türkiye’de özel eğitime öğretmen
yetiştirme felsefesini değerlendirmek amaçlanmıştır. Türkiye’de özel eğitime öğretmen yetiştirme
felsefesini değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden döküman analizi
yöntemi kullanılmıştır. Her türlü farklılığın zenginlik olarak kabul edildiği toplumların inşası toplumdaki
dezavantajlı grupları avantajlı hale getirmekle mümkündür. Dezavantajı olan gruplara eğitimde eşitliği
sağlayarak ve başarılarını yükselterek topluma ait hissetmelerini kolaylaştırmak gerekmektedir. Bireylerin
kendi zekâ ve yeteneklerine, özgür seçimlerine dayalı öğrenme anlayışı giderek önem kazanmaktadır.
Bireylerin kapasiteleri doğrultusunda, farklılıklarını göz önüne alarak eğitilmesi düşüncesi ön plana çıkmıştır.
Bu bağlamda öğretmenlerin nitelikli olarak yetiştirilmesi toplumlar için daha da önemli bir hale gelmiştir.
Sonuç olarak son yıllarda, farklılıkların eksiklik değil zenginlik olarak benimsenmesi anlayışı etkili bir şekilde
ortaya çıkmıştır. Bu anlayışa uyumlu olarak 21. yüzyılın öğretmeni çok kültürlülük anlayışına ve yeterliklerine
sahip olmalı ve öğretmen yetiştirme anlayışı da uluslararası seviyede olmalıdır. Öğretmen toplumsal gelişim
ve değişimde kilit bir role sahiptir. Bu nedenle, çevresindeki tüm sorunlara karşı duyarlı ve çözüm üreten bir
insan olarak yetiştirilmelidir. Özel eğitim bölümlerinde ilk sınıflarda giriş niteliğinde de olsa felsefe ve
sosyoloji gibi derslerin, bunların yanında bilim felsefesi ve bilim tarihi gibi derslerin okutulması ve eğitim
felsefelerine yönelik hizmet içi eğitimlerin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu uygulamalar, özel eğitim
öğretmenlerinin kendi felsefeleriyle, eğitim sisteminin temel aldığı eğitim felsefesi arasında bağlantı
kurmasını kolaylaştıracaktır.
Keywords: Öğretmen Yetiştirme, Özel Eğitim,Eğitim Felsefesi
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NORMAL SINIFLARA DEVAM EDEN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖG� RENCİLERİN KAYNAŞTIRMA
UYGULAMASINA I�LİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
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Özel gereksinimli bireyler de normal bireyler gibi gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak eğitim
hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptirler. Özel gereksinimli bireylerin eğitim gereksinimlerinin
karşılandığı eğitim ortamları farklılık göstermektedir. Bu ortamların belli başlıları; özel okullar, normal
okullardaki özel sınıflar ve normal sınıflardır. Bunlar arasında, normal sınıflarda sunulan eğitim, yani
“kaynaştırma”, son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada kullanılacağı anlamı ile kaynaştırma,
“özel gereksinimli öğrencinin gerekli destek hizmetler sağlanarak, tam ya da yarım zamanlı olarak kendisi
için en az kısıtlayıcı eğitim ortamı olan normal eğitim sınıflarında eğitim görmesidir” (Gulliford ve Upton,
1992; Kırcaali-I�ftar, 1992; Osborne ve Dimattia, 1994). Tanımın bu şekilde yapılmış olmasının nedeni ise,
kaynaştırmanın öğrencinin yerleştirilme yeri olmasından çok, öğrencinin gereksinimlerinin karşılanacağı
ortam olduğunun düşünülmesidir. Bu çalışmanın amacı kaynaştırma uygulamasından yararlanan
öğrencilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma
yöntemlerinden özel durum çalışması yöntemi kullanılmıştır.Araştırma Muş ve Eskişehir illerinde
kaynaştırma eğitimine devam eden yaşları 6-11 arasında değişen 20 ilkokul öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın sonuncunda kaynaştırma uygulamasından yararlanan öğrencilerin öğretim- sınıf kontrolü ve
sosyalleşme olmak üzere üç ana konuda sorunlar yaşadığı ortaya koyulmuştur.
Keywords: Kaynaştırma, Özel Gereksinimli Öğrenci, Öğrenci Görüşleri
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ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİ GÖZÜYLE: ÖZEL YETENEKLİ KAVRAMI VE BİLİM VE SANAT
MERKEZLERİNE BİR BAKIŞ
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Özel yetenekli öğrencilerin, özel yetenekli kavramına ve Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) ilişkin
algılarını ortaya çıkarmayı amaçlayan çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden fenomoloji (olgu bilim)
kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Sivas Bilim ve Sanat Merkezinde 2016-2017 eğitim öğretim yılında
devam eden 65 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcılardan özel yetenekli öğrencilere ve BİLSEM’lere ilişkin
algılarını metaforlar aracılığı ile yansıtmaları istenmiştir. Bu nedenle katılımcılar, “Özel yetenekli
öğrenci………..gibidir. Çünkü……………. ve Bilim ve Sanat Merkezi………… gibidir. Çünkü…………….” boşluklarını
doldurarak kendi deneyimlerini, bakış açılarını yansıtmışlardır. Verilerin analizinde içerik analizi
kullanılmıştır. Çalışma sonunda metafor özelliği gösteren ve gerekçesi ile anlamlı 57’şer metafor elde
edilmiştir. Elde edilen bu metaforların gerekçelerinde ifade edilen anlamlara göre gruplandırılması
sonucunda özel yeteneklilik kavramı için 11, BİLSEM için 12 kategori elde edilmiştir. Verilerin sunumunda
katılımcıların görüşlerinin yansıtacak doğrudan alıntılara yer verilmesine özen gösterilmiştir. Çalışma
sonunda özel yetenekli öğrencilerin özel yetenekli kavramına ve Bilim ve Sanat Merkezine ilişkin algılarının
olumlu yönde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Örneklemin genişletilerek diğer şehirlerde bulunan özel
yetenekli öğrencileri içerek ve aynı zamanda özel yetenekli öğrencilerin normal eğitim gördüğü okullara
ilişkin algılarını ortaya çıkaran çalışmalar yapılması çalışma sonunda önerilenlerdendir. Ayrıca özel yetenekli
kız ve erkek öğrencilerin normal öğrencilerle birlikteyken özel yetenekli bir birey olarak neler yaşadığını ve
sosyal ilişkilerine bu durumun nasıl etki ettiğini keşfedecek çalışmalara da ihtiyaç vardır.
Keywords: Bilim ve Sanat Merkezi,özel yetenekli,üstün zekalı
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KAYNAŞTIRMA SINIFI ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE İLLÜSTRASYON
KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
2

1 Doç. Dr. ELİF SAZAK PINAR - Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Özel Eğitim Bölümü
Yrd. Doç. Dr. MERAL PER - Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı
3 Öğr. Gör. ORHUN TÜRKER - Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Resim-İş Eğitimi

İllüstrasyonlar, çocuğun görsel uyaranlara tepki gösterdiği en erken gelişim dönemlerinden itibaren ilgi
çekmektedir. Çocuğun izleyici konuma geçtiği dönemde ise eğitici çizgi dizi/film gibi illüstrasyonlar, kişilik
gelişiminde önemli bir rol oynamakta ve hayal dünyalarının gelişimine katkı sağlamaktadır. Çocuklar bu
illüstrasyonları izlerken, yardımseverlik, paylaşma ve işbölümü gibi sosyal becerilerin düzgün bir üslupla
kullanımını öğrenerek kişisel yönden gelişirler. Formal eğitime başlayan çocuklarda özellikle sınırlı iletişime
sahip bir çocuğun iç dünyasına ulaşmada illüstrasyon kullanımının eğitime olumlu katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada öncelikle eğitimcilerin bu konudaki görüşlerine ulaşılmak
istenmiştir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, kaynaştırma sınıflarında görev yapan ilköğretim birinci
kademe sınıf öğretmenlerinin, eğitim ve öğretim etkinliklerinde illüstrasyon kullanımına ilişkin görüşlerinin
belirlenmesidir. Çalışmaya, Bolu ilinde, sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan öğretmenler dahil
edilecektir. Çalışma verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen Öğretmen Kişisel Bilgi
Formu ve İllüstrasyon Kullanımı Görüş Formu (İKGF) kullanılacaktır. Çalışma ile ilgili nitel verilerin
çözümlenmesinde içerik analizi teknikleri kullanılacaktır. Çalışma süreci devam ettiğinden bulgu ve
sonuçlara burada yer verilmemiştir.
Keywords: Kaynaştırma, illüstrasyon, özel eğitim.
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ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN OKUMA BECERİLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI
GÜÇLÜKLER VE ÖĞRETMENLERİN ÇÖZÜM UYGULAMALARI
Öğr. Gör. SERDAL DENİZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - özel eğitim
Yrd. Doç. Dr. YAHYA ÇIKILI - Necmettin Erbakan Üniversitesi - özel eğitim
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Özel eğitime ihtiyaç duyan gruplardan biri olan özel öğrenme güçlüğü; Dili yazılı ya da sözlü anlamak ve
kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya çıkan ve dinleme,
konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapma güçlüğü
nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireylerdir şeklinde tanımlanmaktadır (MEB,
2012). Tanımdan da anlaşılacağı üzere, özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin genellikle okuma
becerilerinde güçlükler yaşadığı bilinmektedir. Özel öğrenme güçlüğü olan kaynaştırma öğrencilerinin
okuma becerilerinde karşılaştığı sorunları ve öğretmenlerin çözüm uygulamalarını belirlemek amacıyla
yapılan bu çalışma, 2016-2017 öğretim yılında Konya il merkezi Meram, Karatay ve Selçuklu merkez ilçeleri
ilkokullarında görevli, sınıflarında özel öğrenme güçlüğü tanısı almış öğrencisi bulunan 22 gönüllü öğretmen
ile gerçekleştirilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiş ve elde edilen verilerin
betimsel analizi yapılmıştır. Sonuçlar yüzde, frekans ve kesit alma tekniği ile verilmiştir. Araştırma
sonucunda, özel öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilerin p, b, d, s, z, u, n harflerini okumada zorlandığı ve
karıştırdığı bu durumun özellikle akıcı okumayı olumsuz yönde etkilediği, okuduğunu anlama ve okuduğunu
anlatma becerilerinde sorunları olduğu, okuma sorunlarının diğer dersleri de etkilediği ve öğretmenlerin
çözüm uygulamalarının da çeşitlilikler gösterdiği bulunmuştur.
Keywords: Özel Öğrenme Güçlüğü, Okuma, Kaynaştırma, Öğretmenler
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ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİLERİNDEKİ SORUNLARININ
İNCELENMESİ
Öğr. Gör. SERDAL DENİZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - özel eğitim
Yrd. Doç. Dr. YAHYA ÇIKILI - Necmettin Erbakan Üniversitesi - özel eğitim
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Özel öğrenme güçlükleri okuma, yazma, matematik, dinleme, konuşma v.b pek çok alanda öğrencilerin
akademik performanslarını etkilemekte ve her öğrencide farklı biçimde ortaya çıkmaktadır (Akçin, 2009;
İlker ve Melekoğlu, 2017) Yazma becerilerinde de bu öğrencilerin sorunlarının farklılıklar gösterdiği
bilinmektedir. Ancak alan yazında özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin yazma becerilerindeki sorunlara
yönelik çalışmalar sınırlıdır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin yazma
becerilerindeki problemlerinin öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesidir. Araştırma Konya ili
Meram, Selçuklu, Karatay merkez ilçeleri ilkokul ve ortaokullarda görevli, sınıflarında özel öğrenme güçlüğü
tanılı kaynaştırma öğrencisi bulunan 23 öğretmenle yürütülmüştür. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış
görüşme formu ile toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen veriler betimsel olarak
analiz edilmiştir. Elde edilen veriler incelendikten sonra sonuçlar frekans, yüzde ve kesit alma tekniği ile
sunulmuştur. Araştırma sonucunda, özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin b, p, d, c, ç, e, f, g, ğ, k, l, m, n,
r, s, ş harfleri ve 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamlarını yazmada sorunlar yaşadığı, yazma sorunlarının
odaklanamama ve dikkat dağınıklığı ile yakından ilişkili olduğu, yazma sorunlarının öğrenci ile yapılan
çalışmaları uzattığı, öğrencinin derslerden sıkılmasına, kopmasına ve derslerden geri kalmasına neden
olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Keywords: Özel Öğrenme Güçlüğü, Yazma, Öğretmenler, Kaynaştırma
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ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TERCİH ETTİKLERİ YAZI TÜRÜ VE
GEREKÇELERİ
Öğr. Gör. SERDAL DENİZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - özel eğitim
Yrd. Doç. Dr. YAHYA ÇIKILI - Necmettin Erbakan Üniversitesi - özel eğitim
3 Yrd. Doç. Dr. Ş. ŞENAY İLİK - Necmettin Erbakan Üniversitesi - özel eğitim
1

2

Türkiye’de özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrenciler için bu sınıflarda görev yapan
öğretmenlerin okuma yazma çalışmalarında öğrencilerin engel tür ve derecelerine göre farklı yöntem ve
tekniğe başvurabilecekleri yönetmeliklerle de açıklanmış ve uygulandığı bilinmektedir. Bu çalışmada, özel
eğitim sınıflarında çalışan öğretmenlerin okuma yazma öğretiminde tercih ettikleri yazı türü ve
gerekçelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2015-2016 öğretim yılında Konya il merkezi Meram,
Karatay ve Selçuklu merkez ilçeleri ilkokulları ve ortaokulları özel eğitim sınıflarında görevli 25 gönüllü
öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve elde edilen
verilerin betimsel analizi yapılmıştır. Sonuçlar yüzde, frekans ve kesit alma tekniği ile verilmiştir. Araştırma
sonucunda, öğretmenlerin özel eğitim sınıflarında bitişik eğik el yazısı ve dik temel yazıdan herhangi birini
tercih ettikleri, bu tercihlerinde görüşlerinin farklı olduğu ve engel türlerine göre de farklı yazı türü tercih
ettikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.
Keywords: Yazı Türü, Özel Eğitim Sınıfı, Özel Eğitim Öğretmeni
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ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN EĞİTİMİ ALANINDA ÇALIŞAN ÖĞETMENLERİN TÜRKÇE
DERS KİTAPLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Zihin engelli bireyler için yürütülen eğitim hizmetlerinin temel amacı bağımsız yaşam becerilerinin
kazandırılması ile ilgilidir. Bu beceriler arasında genellikle özbakım, günlük yaşam, iletişim gibi becerilerin
yer aldığı düşünülse de akademik beceriler de yer almaktadır. Akademik beceriler arasında yer alan önemli
alanlardan birisi de okuma-yazma becerileridir. Okuma yazma becerileri sadece Türkçe dersi ile sınırlı
olmayıp, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri gibi dersler için de temel oluşturmaktadır. Elbette zihin
yetersizliği olan bireyler heterojen özellik göstermekteler ve eğitim ihtiyaçları farklılıklar gösterebilmektedir.
Ancak okuma-yazma becerileri zihin yetersizliği olan bireylerin günlük yaşam becerilerini edinimini de
olumlu yönde etkilemektedir. Bulundukları eğitim ortamına göre diğer öğrencilerle uyumlarını, onlarla
birlikte etkinliklere katılım düzeylerini de etkilemektedir. Bunu yanında eğitim kurumlarında öğretmenlerin
ve aile bireylerinin okula başlayan çocuklardan okuma yazma öğrenmeleri ile ilgili büyük çaba sarf
etmektedirler. Okuma-yazma becerilerinin öğrenilmesinde öğretim materyalleri arasında yer alan ders
kitaplarının önemli bir yeri bulunmaktadır. Genel eğitimde olduğu gibi zihin yetersizliği olan bireylere de
ders kitapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, zihin
yetersizliği olan bireylerin eğitimi alanında çalışan öğretmenlerin Türkçe ders kitapları ile ilgili görüşlerini
değerlendirmektir. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Görüşme
sorularının hazırlanmasında alan yazın taranmış, soru havuzu oluşturulmuş ve belirlenen sorularla ilgili özel
eğitim alanında çalışan uzmanların görüşü alınmıştır. Araştırma İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir
büyükşehirde, görüşmeyi kabul eden öğretmenlerle yürütülmüştür. Elde edilen veriler betimsel olarak
analiz edilmiştir. Verilerin analiz işlemleri devam etmektedir.
Keywords: Özel eğitim, özel eğitim gerektiren bireyler, Türkçe, ders kitabı
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ÖZEL EĞİTİM ALANINDA ÇALIŞAN REHBER ÖĞRETMEN/PSİKOLOJİK DANIŞMANARIN
KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER
1

Öğretmen BÜŞRA KAPLAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Özel Eğitim

Bu araştırmanın amacı; özel eğitim alanında çalışan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin ne tür
güçlükler yaşadıklarını ve bu güçlüklerin aşılmasındaki önerileri belirlemektir. Araştırmada, nitel araştırma
yöntemlerinden yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır.Araştırmadaaraştırmacı tarafından
geliştirilen ‘Özel Eğitim Alanında Çalışan Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanların Karşılaştıkları Güçlükler
Ölçeği’ kullanılmıştır.Görüşme formu,12 maddeden oluşmaktadır.Araştırmanın çalışma grubunuGaziantep
ilinde özel eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve RAM’da çalışan 20 rehber öğretmenoluşturmaktadır. Veriler,
‘içerik analizi’ yaklaşımı ile analiz edilmiştir.Araştırma sonucunda; rehber öğretmen/psikolojik
danışmanların özel eğitim kurumlarında çalışırken birçok sorunla karşılaştığı belirlenmiştir.Rehber
öğretmenlerin özel eğitime dair bilgi eksikliği olduğu, lisans döneminde daha zengin teorik ve uygulamalı
ders sürecine ihtiyaç duydukları, özel eğitime dair hizmetiçi seminerlerin artırılması gerektiği
belirlenmiştir.Tanılama ve değerlendirme sürecinde rehber öğretmen/psikolojik danışman sayısının yeterli
olmadığı, ülke genelinde belirli standartlarda tanılama ve değerlendirme yapılmamasının sorun
oluşturduğu, okullarda öğretmenlerin işbirliği sağlayamadığı,destek eğitim hizmetlerine dair rol karmaşası
yaşandığı, destek eğitim odalarının sayısının yeterli sayıda ve gerekli fiziki donanıma sahip olmadığı, RAM
da tanılama ve değerlendirme süreci için daha donanımlı personelin çalışması gerektiği ortaya
çıkmıştır.Öğretmenlerin tutum ve tavırlarının olumsuz olması ve yeterli donanıma sahip olmaması özel
eğitime muhtaç çocuğun tanılanmasında geç kalmaya, bireyselleştirilmiş planın hazırlanmasında,
uygulanmasında ve ilerleyen süreçte sorun yarattığı, BEP uygulamasının yeterince denetlenmediği, aile ile
işbirliğinin yeterince sağlanamadığı,ailenin sürece katılmasında sorunlar yaşandığı, aile eğitimlerin
artırılması gerektiği, okul personeli ve idarenin özel eğitime muhtaç öğrenciye karşı olumsuz tavır sergilediği,
sorumluluklarını yerine getirmedikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords: özel eğitim,özel eğitime muhtaç çocuk,rehber öğretmen/psikolojik danışman
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ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN GÖZLEM YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Yrd. Doç. Dr. YAHYA ÇIKILI - Necmettin Erbakan Üniversitesi - ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ
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ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN GÖZLEM YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Yahya
ÇIKILI Yrd. Doç. Dr. Zehra ATBAŞI Eğitim, bireylerde davranış değişikliği gerçekleştirme süreci olarak
tanımlanmaktadır. Bu süreç sonunda beklenen davranış değişikliğini gerçekleştirebilmek için ise
öğretmenlerin bir dizi uygulama yapması gerekir. Bu çalışmaların önemli bir bölümünde öğretmenlerin
gözlem yoluyla elde etmiş oldukları bilgiler bulunmaktadır. Gözlem, eğitim sürecinde en sık kullanılan veri
toplama araçlarından birisidir ve objektif bir sonuca gitmek için de gözlem ile ilgili planlamanın yapılması,
gerekli araçların hazırlanması önemlidir. Zihin engelli öğrencilerle çalışan öğretmenler, öğrenci davranışları
hakkında bilgi toplamak, toplanan bilgileri değerlendirmek, öğrenci için uygun bireyselleştirilmiş eğitim planı
hazırlamak, uygulanan eğitim planı ile ilgili değişiklikleri izlemek ve değerlendirmek için gözlem yapmaları
gerekir. Bu kadar önemli ve kapsamlı alanda öğretmen adaylarının gözlem yeterlikleri önemli bir yer
tutmaktadır. Özel eğitim bölümü öğrencileri hizmetöncesi eğitim süresince teorik veya uygulamaya dönük
olarak gözlem ile ilgili birçok ders almaktadırlar. Bu araştırmanın amacı, özel eğitim bölümü öğrencilerinin
gözlem yeterliklerinin belirlenmesidir. Araştırmada çalışma grubunu özel eğitim bölümü son sınıfta öğrenim
gören ve öğretmenlik uygulaması dersine devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Veri toplama süresince,
araştırmaya katılan öğrencilere belirlenen alan ve konularda gözlem formu hazırlamaları ve hazırladıkları
gözlem sonuçlarını ifade etmeleri istenmiştir. Elde edilen verilerin analizi devam etmektedir. Anahtar
kavramlar: Gözlem, özel eğitim, zihin engelliler.
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ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERDE ZİHİN HARİTALARI KULLANILARAK YAPILAN BİR ETKİNLİĞİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
1

Uzman ÜMİT SAVAŞ TAŞKESEN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - özel eğitim zihin engelliler

Zihin haritalama, beynin yapılandırılmamış işlevlerinin, bilgilerin daha etkili bir şekilde zihne kaydedilmesi
için kullanıldığı bir hatırlama tekniğidir. Bu teknikte Zihin Haritası anahtar kelimeler ve resimlerle
düşünceleri organize etme ve yapılandırmanın etkin bir yoludur. Yapısını Beyin araştırmalarından elde
edilen veriler üzerine inşa eder. İnsan düşüncesini kâğıt üzerine özetleme, kayıt altına alma ve etkin bir beyin
fırtınası tekniğidir. Aynı zamanda bir hatırlama aracı olarak da kullanılır. Saban’a (2005) göre zihin haritaları
kavramlar arasındaki ilişkileri, etkileşimleri ve bağlantıları bir kuş bakışı yaklaşımı ile görmeyi sağlar. Buzan
(2006) da zihin haritalarının; yaratma, düzenleme, sunma yeteneklerini geliştirdiğini vurgular. Zihin
haritalama düşünme becerilerini geliştirir ve anlamlı öğrenmeyi sağlar. Bilim ve Sanat Merkezleri, 1993
yılında kurulup günümüzde sayısı 100 e ulaşan, MEB e bağlı Özel Yetenekli Bireylere destek hizmetleri sunan
kurumlardır. Uyum, Destek, BYF, ÖYG, ve Proje gibi eğitim basamakları vardır. Bilsemlerde Destek Eğitim
programının alt dalları olan iletişim becerileri, grupla çalışma teknikleri, öğrenme yöntemleri, problem
çözme teknikleri, bilimsel araştırma teknikleri gibi Temel Becerilerin kazandırıldığı bir aşamadır. Bu
araştırmada üstün yetenekli olarak tanılanan öğrencilerin eğitimini sağlayan Bilim ve Sanat Merkezi adlı
kurumların Destek Eğitim Modülünün eğitim hedeflerine ulaşmasında zihin haritaları araç olarak seçilmiş,
etkinlikler düzenlenmiştir. Literatür taraması ve Konya-Meram Bilim ve Sanat Merkezi destek eğitim
öğrencilerine eğitim uygulaması şeklinde yapılan bu araştırmada öğrencilere zihin haritası, özellikleri,
tekniği, uygulaması eğitimi verilmiş ve yapılan örnek uygulamalar sonucunda Zihin Haritaları ile Destek
eğitimi becerilerinin kazandırılmasında etkili olduğu görülmüştür. Araştırmanın eğitim süreci ve sonucunda
ortaya çıkan öğrenci ürünleri üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucu öğrencilerin kendilerini tanıması ve
değerlendirmesine, bilimsel araştırma becerisini geliştirmesine, kendi düşünce ifade dillerini sembollerle
oluşturmasına, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile iletişim becerileri kazanmasına, öğrencinin
özgüven ve hoşgörü sahibi olmasına katkı sağladığı görülmüştür.
Keywords: bilsem, zihin haritası, üstün yetenek, beceri
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ZİHİN ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLANAN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI İLE
ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNDEKİ PERFORMANS DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1

Öğretmen EMRE ARDA DENİZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Özel Eğitim
2 Yrd. Doç. Dr. YAHYA ÇIKILI - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Özel Eğitim
3 Öğr. Gör. ZEHRA GEDİK - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi - Özel Eğitim

Bu araştırmanın amacı, zihin engelli öğrencilerin matematik dersindeki performans düzeyleri ile bireylerin
bireyselleştirilmiş eğitim programlarına alınan kazanımlara erişme düzeylerinin karşılaştırmalı olarak
değerlendirilmesidir. Araştırma da nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırma
verilerinin toplanılmasında; araştırmacıların geliştirmiş oldukları ‘’Zihin Engelli Bireyler İçin Matematik Dersi
Performans Belirleme Formu’’ kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ağrı Özel Eğitim Mesleki
Uygulama Merkezi’ nde hafif düzeyde zihin yetersizliği olan, sözel uyarana açık, yönergelere uyabilen,
rakam, renk ve işaretleri eşleyebilen, fiziksel ve sözel tepkide bulunabilen, okula düzenli olarak devam eden
ve matematik dersinde birbirlerine en yakın akademik başarıyı sergileyen dört öğrenci oluşturmuştur. Nitel
araştırma yaklaşımı doğrultusunda tasarlanan bu araştırmada “betimsel analiz” yapılmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre öğrencilerin 1 yıllık BEP’lerine toplamda 15 kazanım alınmıştır. Kader isimli öğrenci sene
sonunda BEP’teki kazanımların %60’ ına Adem isimli öğrenci sene sonunda BEP’teki kazanımların %53.3’üne
Rabia isimli öğrenci BEP’teki kazanımların %40’ına ve Ozan isimli öğrenci BEP’teki kazanımların %60 ına
ulaşmıştır. Buna göre öğrencilerin matematik dersindeki ortalama başarı düzeyleri %53.3 olarak
bulunmuştur. Öğrencilerin sene sonunda matematik dersinde en az başarılı oldukları kazanımların %0
ortalama ile; üçer ritmik sayar, dörder ritmik sayar, toplama işlemini kullanarak problem çözer, çıkarma
işlemini kullanarak problem çözer, doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemi yapar ve doğal sayılarla eldeli
çarpma işlemi yapar kazanımları olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin sene sonunda matematik dersinde en
çok başarılı oldukları kazanımların ise %100 ortalama ile; üç basamaklı doğal sayıları kavrar, dört basamaklı
doğal sayıları kavrar, bir basamaklı doğal sayılarla eldeli toplama işlemi yapar, iki basamaklı doğal sayılarla
eldeli toplama işlemi yapar, üç basamaklı doğal sayılarla eldeli toplama işlemi yapar, iki basamaklı doğal
sayılarla onluk bozmayı gerektiren çıkarma işlemi yapar kazanımları olduğu tespit edilmiştir.
Keywords: Zihin engelli öğrenci, özel eğitim, özel eğitime ihtiyacı olan birey, bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel eğitim mesleki
eğitim merkezi.
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1

2

Davranışları hiperaktif, kızgın, itaatsiz gibi etiketlerle tanımlanmaya çalışıldığı ancak bu tür tanımların
problemin iletimi konusunda kolaylık sağlayabilirken, problemin niteliği ve düzeyine ilişkin bir şey
söylememize ve düzeltme amaçları için yararlanılacak işlem süreçlerini planlamamıza hizmet etmediği
söylenebilir. Davranışların tanımlanması gözlenebilir ve ölçülebilir bir şekilde ifade edilmesi açısından
önemli görünmektedir. Özel eğitim öğrencilerinin problem davranışlarını; öğrencinin kendisinin ya da diğer
öğrencilerin öğrenmesine engel olan, sosyal ilişkileri ve etkileşimi etkileyen, öğrencinin kendisine,
akranlarına, yetişkinlere ve aile bireylerine zarar veren, tekrar eden bir örüntüye sahip olan davranışlar
olarak tanımlanmaktadır. Problem davranışların ortaya konulması olumsuz etkilerini en aza indirmek için
özel eğitim alanında çalışan öğretmenlere davranışı tanımlama ve sağaltım çalışmalarında özel eğitim
öğrencilerinin yeni beceri öğrenmelerini engelleyen, var olan becerilerini kullanmalarını, çevreleriyle
etkileşimlerini olumsuz etkileyen, çevresine ya da kendisine zarar veren davranışların azaltılmasına yardımcı
olabileceği söylenebilir. Bu çalışma ile, özel eğitim öğrencileri ile çalışan öğretmenlerin, problem davranış
ve sağaltımı konularında kendi yeterlikleri ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma beş ana
başlıkta oluşturulan sorular doğrultusunda yürütülmüştür. Bu başlıklar (1) problem davranış ve sağaltımı ile
ilgili bilgilerini edinme, (2) eğitim ortamlarında bu bilgileri kullanarak program için veri toplama, (3) toplanan
verilerden hareketle davranış sağaltım programı oluşturma ve çevresel düzenlemeler yapma, (4)
oluşturulan programı uygulama, (5)programın izlenmesi ve değerlendirilmesidir. Çalışma nitel araştırma
metodolojisinde durum çalışması deseninde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı
yapılandırılmış görüşmelerden yararlanılmış, veriler içerik analizi ile çözümlenerek ortak temalar
oluşturulmaya çalışılmıştır. Verilerin analizi aşamasında NVivo 11 programından yararlanılmıştır.
Katılımcıları, farklı alanlardan lisans mezunu olup özel eğitim öğrencileri ile çalışan 32 öğretmen
oluşturmuştur. Çalışma sonucunda öğretmenlerin problem davranış ve sağaltımı konularında kendi
yeterlikleri ile ilgili görüşleri ortaya konulmuş ve bu doğrultuda öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.
Keywords: problem davranış, sağaltım, öğretmen, durum çalışması.,nitel araştırma
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ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ İLE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN, UYGUN OLMAYAN DAVRANIŞLARIN
AZALTILMASI İLE İLGİLİ ÖRNEK UYGULAMALARI
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Uygun olmayan davranış, bireyin hem kendisi hem de çevresine zarar veren ve bireyin sosyal yaşama
uyumunu güçleştiren davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Davranışlar, doğaları gereği uygun olmamaları
dışında, sıklık, süre, yoğunluk ve bekleme süresi gibi dört farklı açıdan da uygun olmayabilirler. Sıklık,
davranış doğru biçimde sergileniyor olsa bile çok fazla sayıda sergileniyor olabilir. Süre, davranış doğru
biçimde sergileniyor olsa da olduğundan daha fazla süre ile sergilenebilir. Yoğunluk, davranış normalde
olduğundan daha yoğun bir biçimde sergileniyor olabilir. Bekleme Süresi, bir davranışın yapılması için
verilen yönergeden sonra, öğrencinin davranışı gerçekleştirmeye başlaması arasında geçen sürenin normal
bekleme süresinden uzun olmasıdır. Uygun olmayan davranışları azaltma yöntemleri “Ilımlılık İlkesine” göre
sıralanmaktadır. Ilımlılık İlkesi, bireyin/çocuğun bedeni üzerinde etkisi olan güç anlamına gelmektedir.
Uygun olmayan bir davranış en ılımlı yöntemle azaltılabilecek ya da ortadan kaldırılabilecekse, öncelikle o
yöntem kullanılmalı; en ılımlı yöntem davranış üzerinde etkili olmadığı taktir de daha az ılımlı olan
yöntemlere geçilmelidir. Bu çalışma ile, özel eğitim öğrencileri ile çalışan öğretmenlerin, uygun olmayan
davranışların azaltılması ile ilgili örnek uygulamalarının ortaya konması ve sınıflandırılması amaçlanmıştır.
Çalışma ile elde edilen uygulama örnekleri yedi başlıkta yöntemlere göre gruplanmıştır. Bu yöntemler (1)
uygun olmayan davranışların ortaya çıkmasını önleme, (2) ayrımlı pekiştirme, (3) sönme, (4) tepkinin bedeli,
(5) mola, (6) aşırı düzeltme, (7) fiziksel cezadır. Çalışma nitel araştırma metodolojisinde durum çalışması
deseninde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak sabit form anket görüşmelerinden
yararlanılmış, veriler içerik analizi ile çözümlenerek ortak temalar oluşturulmaya çalışılmıştır. Katılımcıları,
farklı alanlardan lisans mezunu olup özel eğitim öğrencileri ile çalışan 180 öğretmen oluşturmuştur. Çalışma
sonucunda öğretmenlerin, uygun olmayan davranışların azaltılması ile ilgili örnek uygulamaları ortaya
konması ve sınıflandırılması ile ilgili görüşleri ve bu doğrultuda önerileri belirlenmeye çalışılmıştır.
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Üstün yetenekliler üzerinde çalışan birçok araştırmacı, aile özelliklerini inceleyerek zekânın kalıtım ve çevre
ile olan ilişkisini açıklamaya çalışmıştır. Bu araştırmalardan bazıları babanın iş ve mesleği yönünde
incelemeler yapmış ve yüksek meslek mensuplarının oranının fazla oluşuna dikkat çekmiştir. Benzer bir oran
kırsaldan kente doğru yerleşimde de ortaya çıkmıştır. Eğitim düzeyi ile deha arasında güçlü ilişkiler bulan
araştırmacılar üstün yeteneklilerin kardeş sayısı ve doğum sırası gibi unsurların yanında ikiz kardeşlerin farklı
çevre şartlarında durumlarını da araştırmışlardır. “Zekâ üzerinde kalıtım mı daha etkili yoksa çevre mi?”
sorusunun cevabı hala tartışılmaktadır. Bu bağlamda, üstün yetenekli öğrencilerin ailevi özelliklerinin genel
bir görüntüsünün çıkarılması önemli görülmüştür. Bu çalışmada 26 ilden 295 üstün yetenekli Bilim ve Sanat
Merkezi (BİLSEM) öğrencisinin demografik özellikleri toplanarak, sınıf seviyesi, cinsiyet, kardeş sayısı, anne
ve babanın yaşı, mesleği ve eğitim düzeyi, hayatta ve birlikte olma durumu ile ailenin geliri incelenmiştir.
Betimsel istatistiklere göre yaşları 11 ile 15 arasında değişen üstün yetenekli öğrencilerin çoğunlukla iki
kardeş, ortalamanın üstünde gelire sahip ebeveynlerin her ikisinin sağ ve birlikte olduğu sonucu ortaya
çıkmıştır. Ayrıca ağırlıklı olarak üniversite mezunu anne-babalardan annelerin yaşının 40, babaların yaşının
44 civarında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Uluslararası meslek gruplama sistemi ISCO-88’e göre genellikle
üstün yetenekli çocukların babalarının profesyonel meslek mensupları arasında oldukları annelerin ise
eğitim düzeylerinin yüksek olasına rağmen yarıya yakının çalışmadığı, çalışanların ise çoğunluğunun
profesyonel meslek mensubu olduğu görülmüştür. Üstün yetenekli bireylerin ailelerini demografik özellikler
bakımından inceleyen pek çok araştırma ile benzer sonuçlar ortaya koyan çalışmamızda, toplumda küçük
kesim olan üstün yetenekli bireylerin yine nüfusun dar bir kesimi olan iyi gelire sahip, eğitim seviyesi yüksek,
profesyonel meslek gruplarına mensup ailelere sahip olma oranın yüksek olduğu görülmüştür.
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Ülkemizde öğrenme güçlüğü tanısı alan bireylerin yerleştirildiği eğitim ortamları genellikle kaynaştırma
eğitimi ortamlarıdır. Kaynaştırma eğitimi, öğretmenlere destek vermek kaydıyla özel eğitim gerektiren
bireylerin akranları ile birlikte katıldıkları eğitim ortamları olarak tanımlanmaktadır. Kaynaştırma eğitimi,
özel eğitim gerektiren bireyler için en az sınırlandırılmış eğitim ortamlarının başında yer almakta ve eğitim
hizmetlerinden üst düzeyde yararlanmalarına imkân vermektedir. Öğrenme güçlüğü olan bireyler, yazılı ve
sözlü dili anlamak ya da kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinden birinde ya da birkaçında
ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkati yoğunlaştırma ya da matematiksel
işlemleri yapmada yetersizlik nedeniyle bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde
etkilenmesi (Tebliğler Dergisi, 2003) olarak tanımlanmaktadır. Kaynaştırma eğitimine devam eden
öğrenciler, ihtiyaçlarına bağlı olarak, haftalık alınması gereken ders saatinin %40’ını geçmemek kaydıyla
bulundukları okulda destek eğitimi alma hakları bulunmaktadır. Destek eğitimi sınıf öğretmeni, ranş
öğretmeni ve özel eğitim öğretmenleri tarafından verilmektedir. Destek eğitimi hizmetlerinin yürütülmesi
için de bireyselleştirilmiş eğitim programlarını (BEP) hazırlanması, sınıf-ders öğretmenleri işbirliği içinde
yürütülmesi ve ölçme-değerlendirme işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Yapılan birçok araştırmada
kaynaştırma eğitimi yürüten öğretmenlerin özel eğitim gerektiren bireyler, BEP hazırlama, BEP uygulama
hakkında bilgi eksikliklerinin bulunduğunu göstermektedir. Bu nedenle araştırmanın amacı, kaynaştırma
eğitimine devam eden öğrenme güçlüğü olan öğrencilere destek eğitimi veren öğretmenlerin ihtiyaçlarının
belirlenmesidir. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Sorular, alan yazın
taraması sonucu oluşturulan soru havuzundan hazırlanmış ve alan uzmanlarının görüşleri alındıktan sonra,
görüşmeyi kabul eden öğretmenlere uygulanmıştır. Elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiş ve
analiz işlemleri devam etmektedir.
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ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ
Araş. Gör. ŞENOL DEMİRTAŞ - Gazi Üniversitesi - Özel Eğitim
2 Araş. Gör. CİHAN SERT - Gazi Üniversitesi - Özel Eğitim
3 Yrd. Doç. Dr. ZEHRA ATBAŞI - Gazi Üniversitesi - Özel Eğitim
4 Doç. Dr. ÇIĞIL AYKUT - Gazi Üniversitesi - Özel Eğitim
5 Doç. Dr. NECDET KARASU - Gazi Üniversitesi - Özel Eğitim

1

Etkili ve verimli bir öğrenme ortamı, genel eğitim sınıfları kadar kaynaştırma ortamlarında da önemli
olmakta ve kaynaştırma uygulamalarının başarısı çok farklı değişkenler açısından ele alınmaktadır. Eğitim
ortamlarında niteliği artırmanın yollarından biride olumlu sınıf ortamını oluşturmaktan geçmektedir.
Problem davranışlar, sınıf öğretmeni, problem davranışı sergileyen öğrenci ve akranları üzerinde olumsuz
etkileri olmakta öğrenme ortamının yapısını bozmaktadır. Özellikle akademik eğitimin niteliği ve etkililiği
ortaya çıkan problem davranışlardan dolayı, hem kaynaştırma öğrencisini, hem de sınıfta bulunan diğer
öğrencileri olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle kaynaştırma ortamlarında görülen istenmeyen
davranışların ele alınabilmesi için problem davranışlarla ilgili öğretmen ve yönetici görüşlerinin analiz
edilmesi oldukça önemlidir. Çünkü öğretmen ve yönetici görüşlerine dayanarak elde edilecek veriler
öğretmen yetiştirme ve hizmet içi eğitimle birlikte öğrencilerin problem davranışlarının ele alınması için
etkili ve belirli müdahale yaklaşımlarının geliştirilmesi üzerinde yol gösterici olabilir. Bu nedenle
araştırmanın amacı, öğretmen ve yönetici görüşleri açısından, kaynaştırma öğrencilerinin okullarda
sergiledikleri problem davranışları belirlemektir. Nitel araştırma çerçevesinde planlanan araştırmanın
çalışma grubunu, Ankara ilinde 1. ve 2. kademe Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul ve ortaokullarında görev yapan
10okul yöneticisi, 10 Psikolojik Danışma ve Rehber Öğretmeni ile 15 sınıf öğretmeni ve 15 branş öğretmeni
oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen “yarı yapılandırılmış
görüşme formu” kullanılmış ve görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Görüşmelerden elde edilen
veriler Nvivo10 programı kullanılarak düzenlenip içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma bulguları analiz
edildiğinde kaynaştırma öğrencileri tarafından sergilenen problem davranışlar iki kategori altında ele
alınmıştır. Birinci kategori öğrencilerin tanıları ile ilişkilendirilen davranışlardan oluşmaktadır. Katılımcıların
görüşlerine göre bu davranışlardan bazıları;“kendi dünyasında takılma, dikkat dağınıklığı, zihin engelli, çok
hareketli, içine kapanık, öğrenme güçlüğü, iletişim kuramama, akademik problemler, zeka düşüklüğü”
olarak ifade edilmektedir. İkinci kategori ise bozucu davranışlar olarak ele alınmıştır. Bu davranışların ise;
“sınıf içinde gezinme, derse girmeyip dışarda dolaşma, arkadaşlarına vurma ve aniden bağırma” gibi
davranışlardan oluştuğu görülmektedir.
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2

Eğitim ortamlarında görülen problem davranışların sınıf öğretmeni, problem davranışı sergileyen öğrenci ve
akranları üzerinde olumsuz etkileri olup özellikle akademik eğitimin niteliği ve etkililiği ortaya çıkan problem
davranışlardan dolayı olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle okullarda ve sınıflarda görülen istenmeyen
davranışların ele alınabilmesi için problem davranışlarla ilgili öğretmen ve yönetici görüşlerinin analiz
edilmesi oldukça önemlidir. Çünkü öğretmen ve yönetici görüşlerine dayanarak elde edilecek veriler
öğretmen yetiştirme ve hizmet içi eğitimle birlikte öğrencilerin problem davranışlarının ele alınması için
etkili ve belirli müdahale yaklaşımlarının geliştirilmesi üzerinde yol gösterici olabilir. Böylece öğretmen ve
yöneticilerin gözünden problem davranışlar açısından eğitim ortamlarının durumları açık bir şekilde
betimlenebilir ve bununla ilgili eğitim politikaları yönlendirilebilir. Bu bağlamda araştırmanın amacı,
öğretmen ve yöneticilerin görüşlerine göre sergilen problem davranışların sebeplerini belirlemektir. Nitel
araştırma çerçevesinde planlanan araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ilinde 1. ve 2. kademe Milli Eğitim
Bakanlığı ilkokul ve ortaokullarında görev yapan 10okul yöneticisi, 10 Psikolojik Danışma ve Rehber
Öğretmeni ile 15 sınıf öğretmeni ve 15 branş öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak,
araştırmacılar tarafından geliştirilen “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmış ve görüşmeler ses
kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler Nvivo10 programı kullanılarak düzenlenip
içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre, katılımcıların problem davranışların olası
nedenlerine yönelik görüşleri; eğitim politikası, fiziksel ortam, gelişim temelli, güdülenme/motivasyon
temelli, öğretmen temelli, uyumsal davranış becerilerine dayalı, aile temelli ve model alma kategorileri
altında toplanmıştır. Problem davranışların nedenleri arasında en sık aile temelli ve model alma ile ilgili
sebepler gösterilmiştir. Aile temelli sebepler arasında “ aile yapısı, ebeveynlik modeline, ailenin eğitim
personeline yaklaşımı ve sos-kültürel” durumlara vurgu yapılmaktadır. Model almada ise, akran model,
medya model ve yetişkin model unsurlarına değinilmiştir.
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OKUL ORTAMLARINDA GÖRÜLEN PROBLEM DAVRANIŞLARA YÖNELİK UYGULANAN
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Alanyazında, öğrenci davranışlarının niteliği ve istenmeyen davranışlarla baş etmede kullanılan stratejiler
ve sonuçları ile ilgili çalışmaların yönetici, öğretmen, diğer okul personeli, öğrenci ve aileyi de içine alan
bütüncül bir yaklaşımla yapılması ve ekip halinde çalışılması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu nedenle,
problem davranışların olumsuz etkilerini en aza indirmek için, bütüncül davranış değiştirme tekniklerinin
kullanıldığı davranış değiştirme planlarının hazırlanması gereklidir. Öğretmenler istenmeyen davranışlarla
baş etme konusunda etkili stratejilere sahip değillerse, öğretim ve akademik etkinlikler için ayrılan ders
zamanının önemli bir bölümünü istenmeyen davranışlara müdahale ederek ya da bu davranışları
engellemeye çalışarak harcamak zorunda kalabilir. Bu nedenle öğretmenlerin problem davranışa yönelik
uyguladıkları müdahale tekniklerini bilmek öğretmen ve öğrenci için hazırlanacak destek eğitim programları
için temel oluşturacaktır. Bu nedenle araştırmanın amacı, öğretmen ve yöneticilerin, problem davranışlara
yönelik uyguladıkları yöntem/tekniklerin belirlenmesidir. Nitel araştırma çerçevesinde planlanan
araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ilinde 1. ve 2. kademe Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul ve ortaokullarında
görev yapan 10okul yöneticisi, 10 Psikolojik Danışma ve Rehber Öğretmeni ile 15 sınıf öğretmeni ve 15 branş
öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen “yarı
yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmış ve görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Görüşmelerden
elde edilen veriler Nvivo10 programı kullanılarak düzenlenip içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma
bulgularına göre, katılımcıların problem davranışlara yönelik uygulamaları müdahale edici ve önleyici
yaklaşımlar olmak üzere iki kategori altında ele alınmıştır. Müdahale edici yaklaşımlarda yöntemlerin; aile
görüşmeleri, ceza verme, çocukla görüşme, idareye gönderme, rehberlik servisine yönlendirme ve sözlü
uyarı şeklinde uygulandığı görülmektedir. Önleyici yaklaşımlarda yer alan yöntemlerin ise; eğitim
düzenlemeleri, kural öğretimi ve ödül kullanımından oluştuğu görülmektedir.
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EVDE BAKIM HİZMETİ ALAN ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELEERİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ İLE
BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ
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Bu araştırmanın amacı ,evde bakım ücreti alan engelliye sahip ailelerin umutsuzluk düzeyleri ile benlik saygı
düzeylerini belirlemektir. Veriler Ankara Sincan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde Evde Bakım
Ücretinden yararlanan engelli çocuğa sahip ailelerle yüz yüze görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Çalışma
4Nisan –26 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan engelli çocuğa sahip
ailelerin umutsuzluk düzeylerini belirlemek amacıyla Beck(1963 ) tarafından geliştirilen “Beck Umutsuzluk
Ölçeği “ ve Benlik Saygısı düzeylerini ölçmek için “Rosenberg Benlik Saygısı” ölçeği engelli (fiziksel, zihinsel)
çocuğa sahip 70 aileye uygulanmıştır. Araştırmaya katılan ailelerin umutsuzluk düzeyi hafif düzeyde , benlik
saygısı yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır
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Bu araştırmada, öğretmenlerin otizmli çocuklarla çalışırken kullandıkları öğretim yöntemlerinin etkililiğini
belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği
kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘Otizmli Çocukların Eğitiminde
Kullanılan Öğretim Yöntemlerinin Etkililiği Ölçeği’ kullanılmıştır. Görüşme formu, 9 maddeden oluşmaktadır.
Araştırmanın örneklemini Konya ilinde görev alan 20 özel eğitim öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler ‘içerik
analizi’ yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular şunlardır: Özel eğitim öğretmenlerin
otizmli öğrencileri için eğitim programı seçerken öğrencilerin bireysel özelliklerine dikkat ettikleri ancak
izleme çalışmalarını dikkate almadıkları anlaşılmıştır. Otizmli öğrencilerin eğitiminde kullanılan
yöntemlerden öğretmenlerin daha çok Teacch, Lovaas, UDA ve PECS yöntemleri tercih ettiği , yöntem
belirlerken hedef davranış ile öğrencinin özelliklerine dikkat edildiği görülmektedir. Öğretmenler otizmli
bireylerde terapi uygulamasının iletişim kurma becerisinde daha etkin olduğunu belirtmiş ve müzik terapisi
daha çok kullanılmaya çalışılmaktadır.
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNE-BABALARIN YAŞAM DOYUMLARININ ÖZ-ANLAYIŞ
VE MERHAMET DÜZEYLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
2
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Bu araştırmada özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerin yaşam doyumlarının öz-anlayış ve merhamet
düzeyleri açısından incelenmesi araştırılmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu özel gereksinimli çocuğa sahip
301 ebeveyn oluşturmaktadır. Araştırmada “Kişisel Bilgi Formu”, “Öz-Anlayış Ölçeği”, “Yaşam Doyum
Ölçeği”, “Merhamet Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, ağırlıklı ortalama, t testi,
F testi, Pearson korelasyon katsayısı ve Stepwise Regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada elde
edilen bulgulara bakıldığında, ailelerin öz-anlayış düzeyleri ile yaşam doyumları arasında anlamlı ilişki
bulunmuştur. Ebeveynlerin merhamet ölçeğinden aldıkları puanlar incelendiğinde sevecenlik,
umursamazlık, paylaşımların bilincinde olma, bağlantısızlık, ilişki kesme ve ölçeğin toplam puanları yaşam
doyum düzeyiyle anlamlı ilişki göstermiştir. Korelasyon katsayısının yönüne bakıldığında umursamazlık,
bağlantısızlık ve ilişki kesme boyutları yaşam doyumuyla ters yönlü bir ilişki göstermiştir. Buna karşın
merhamet ölçeğinin olumlu boyutları olan sevecenlik, paylaşımların bilinince olma ve yüksek toplam
puanlar alan ebeveynler ise yüksek yaşam doyumları elde etmişlerdir. Stepwise Regresyon Testiyle
gerçekleştirilen analizlerde denkleme ilk sırada yaşam doyumuyla en yüksek ilişkiyi gösteren bağımsız
değişken “öz-anlayış” puanları alınmış daha sonra regresyon analizinin ikinci aşamasında denkleme ikinci
bağımsız değişken olan merhamet ölçeğinin alt ölçekleri alınmıştır. Özel gereksinimli çocukların ebeveynleri
öz-anlayış düzeyi yaşam doyumundaki değişkenliğin yaklaşık %9,5’ini açıklamaktadır. Bu bulgu 0,05
manidarlık düzeyinde anlamlı bir etkiyi ifade etmektedir (F=31,54;p<0,05). Regresyon analizinin ikinci
adımında denkleme merhamet ölçeği bağımsız değişkenleri alındığında yaşam doyumundaki değişim
yaklaşık %11,8’e çıkmaktadır. Bu yönüyle özel gereksinimli çocukların ailelerinde merhametle ilgili
değişkenler yaşam doyumuna %2,3’lük anlamlı bir değişime neden olmaktadır. Merhamet ölçeğinin alt
boyutları ayrıntılı olarak incelendiğinde sadece ilişki kesme boyutunun yaşam doyumunu anlamlı düzeyde
ve negatif yönde etkilediği görülmüştür.
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Öz-Anlayış kişinin negatif duygular yaşadığında buna bağlı kalmak yerine içinde bulunduğu duruma karşı
daha pozitif yaklaşmak olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda kişinin öz-anlayışlı olması hayata bakışını ve
yaşam alanı içerisindeki yerini önemli derecede etkilemektedir. Merhamet bireyin kendisinin ve başkasının
sıkıntıda olduğu durumlara karşı sıkıntısını giderme ve yardımseverlik gösterme olarak ifade edilebilir. Özel
gereksinimli çocukların yaşam alanlarında merhametli tutum, onların gelişimleri için çok önemlidir. Bu tarz
bir yaşam alanı oluşturmak, anne-babaların yaşam doyumu durumlarını etkileyebilmektedir. Yaşam
doyumu, kısmen bütün zamanlarda hayatına gösterdiği tutumu olarak söylenebilir. Bu çalışmada özel
gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerin kendilerine yönelik kısmen öz-anlayışlı oldukları bulunmuştur. Anne
babanın olumlu merhamet özellikleri yüksek, olumsuz merhamet özellikleri düşük düzeyde görülmektedir.
Araştırmanın örneklemine bir bütün olarak bakıldığında ebeveynlerin yüksek yaşam doyumu düzeylerine
sahip oldukları görülmektedir. Bu duruma göre anne-babaların yaşam doyumları ile onların yavruları için
verdikleri emek ve çaba arasında bir ilişki olduğu söylenebilir. Merhametli bir tutum insanın daha huzurlu
olmasını sağlar. Huzurun kazanılması da yaşam doyumunu olumlu yönde etkilemektedir. Sonuç olarak annebabaların yaşam doyumlarının öz-anlayış ve merhametli tutumları ilişkili olduğu söylenebilir.
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Araş. Gör. DEMET TİRYAKİ - Gazi Üniversitesi - özel eğitim
3 Yrd. Doç. Dr. BANU ALTUNAY ARSLANTEKİN - Gazi Üniversitesi - özel eğitim
1

2

Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrencileri bağımsız yaşama hazırlamak ve okul yaşamlarında başarılı
olmalarını sağlamak için, onlara işlevsel akademik becerilerin öğretilmesi gerekmektedir. Matematik hem
özel gereksinimli hem de normal gelişim gösteren öğrencilerin günlük yaşamlarında, pek çok alanda yer
almaktadır. Zihinsel yetersizlik tanısı almış öğrencilerin matematik becerilerini öğrenmede güçlük çektikleri
ve yaşıtlarına göre soyut ve karmaşık özellik gösteren becerileri öğrenmede problem yaşadıkları
bilinmektedir. Zaman kavramı da matematikteki soyut kavramlardan biridir ve zihinsel yetersizlikten
etkilenmiş öğrenciler bu kavramı edinmede zorlanmaktadır. Bu sebeple zaman kavramını kendi içerisinde
zorlaşan bir yapıda tam, yarım ve çeyrek saati ayırt etme ve devamında tam, yarım, çeyrek ve dakikayı geçe
ve kala şeklinde saat okuma öğretimi olarak planlanmalıdır. Bu çalışmanın amacı da bilişsel becerilerin
sistematik öğretimi için geliştirilmiş Doğrudan Öğretim modeline göre sunulan kural ilişkisi öğretiminin hafif
düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerin tam saatleri ayırt etme performansları üzerindeki etkisini
incelemektir. Tek-denekli deneysel desenlerden denekler arası çoklu yoklama modeli ile yürütülen
çalışmaya hafif düzeyde zihinsel engelli üç ilkokul öğrencisi katılmıştır. Çalışmanın bulguları, Doğrudan
Öğretim yaklaşımına göre sunulan kural ilişkisi öğretiminin hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan
öğrencilerin tam saatleri ayırt etme becerisini edinmelerinde, öğretim sona erdikten sonra edindikleri
beceriyi sürdürmelerinde ve materyaller arasında genellemelerinde etkili olduğunu göstermiştir.
Keywords: Doğrudan öğretim modeli , saat öğretimi, zihinsel yetersizliği olan öğrenciler
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İŞİTEN VE İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ÖZETLEME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1

Araş. Gör. HALİME MİRAY SÜMER - Niğde Üniversitesi - özel eğitim
2 Araş. Gör. CEBRAİL TURNA - Ankara Üniversitesi - özel eğitim

Bu çalışmada sekizinci sınıftaki işiten ve işitme engelli öğrencilerin öyküleyici metinleri özetleme
becerilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla öğrencilerin özetleme becerilerini değerlendirmek
için önce metin verilmiş daha sonra özetlemeleri istenmiştir. Öğrencilerin yazdıkları özetlerin
değerlendirilmesinde “Hikâye Edici Metinleri İçin Özet Değerlendirme Formu” kullanılarak incelenmiştir.
Özetleme başarılarını değerlendirmek amacıyla, öğrencilere öyküleyici metin verilecek ve sessiz olarak en
az iki kez okumaları ve okumaları bittikten sonra metni yazılı olarak özetlemeleri istenmiştir. Öğrenciler
okumayı bitirdikten sonra metnin yazılı olarak özetlenebilmesi için öğrencilere boş kağıt dağıtılmış ve
“Okuduğunuz metni özetleyin” yönergesi verilmiştir. Özetleme sürecinde öğrencilere herhangi bir konuda
yardım edilmemiş ve bir ders saati sonunda yazılı ürünler toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu
Ankara İli’nde sekizinci sınıf düzeyinde öğrenim gören 15 işiten ve 15 işitme engelli öğrenci katılmıştır.
Yapılan analiz sonucunda özetlemenin içerik, biçim, dil ve anlatım, metin yapısı alt boyutlarında ve özetleme
toplam puanda işitme engelli öğrenciler ve işiten öğrenciler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. İşiten
öğrenciler özetleme becerisinin alt boyutlarına ve özetleme becerisi toplam puanlarına göre daha yüksek
olduğu görülmüştür.
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ KÜÇÜK ÇOCUĞU OLAN /OLMAYAN EBEVEYNLERİN ÖZ YETKİNLİKLERİ,
YILMAZLIK DÜZEYLERİ VE STRES DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ
Araş. Gör. HALİME MİRAY SÜMER - Niğde Üniversitesi - özel eğitim
Araş. Gör. ÖZLEM ALTINDAĞ KUMAŞ - Dicle Üniversitesi - özel eğitim

1
2

Bu araştırmanın amacı, öğrenme güçlüğü çocuğa sahip olan/olmayan annelerin öz-yetkinlik inançları ve
yılmazlık algılarının farklılaşıp farklılaşmadığı ile öğrenme güçlüğü çocuğu olan annelerin öz-yetkinlik
inançları, stres düzeyleri ve yılmazları arasındaki ilişkiler ile normal gelişim gösteren çocuğa sahip annelerin
öz-yetkinlikleri ve yılmazlık düzeyleri arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın, Türkiye’de öğrenme
güçlüğüne sahip çocuğa olan/olmayan ailelerin öz-yetkinlikleri ve yılmazlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi ilk
inceleyen çalışma olması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu
Ankara Nevşehir illerinde bulunan özel gereksinimli çocuğa sahip olan 97 anne oluşturmaktadır.
Araştırmada Aile Stresini Değerlendirme Ölçeği, Anne Yılmazlık Ölçeği-AYÖ, Erken Müdahale Ebeveyn Öz
yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi Manova ile yapılmıştır.
Keywords: Yılmazlık, öz-yetkinlik, stres, özel gereksinimi olan çocuklar, anneler
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KULLANDIKLARI STRATEJİLER
Araş. Gör. MUSTAFA CEYLAN - Ankara Üniversitesi - Özel Eğitim
2 Araş. Gör. SIDIKA ERSOY - Gazi Üniversitesi - Özel Eğitim
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4 Araş. Gör. SELMA TUFAN - Gazi Üniversitesi - Özel Eğitim
5 Doç. Dr. ÇIĞIL AYKUT - Gazi Üniversitesi - Özel Eğitim
1

Çalışma becerileri, akademik başarı için önkoşul sayılabilecek dinleme, not tutma, sınavlara hazırlanma,
ödevleri not alma ve tamamlama, kişisel organizasyon, derse odaklanma, araştırma, proje hazırlama, sınıf
kurallarına uygun davranma gibi bir dizi beceriyi içeren şemsiye bir terimdir. Öğrencilerin etkin birer
öğrenen haline gelmeleri, etkili çalışma stratejilerinden oluşan geniş bir repertuvara ve bu stratejileri nerde,
ne zaman ve nasıl kullanacaklarına karar verme yeteneğine sahip olmaları ile mümkündür. Ne yazık ki
öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ise hem algı ve bellek problemleri hem de olumsuz öğrenme yaşantıları
nedeniyle çalışma becerileri konusunda genellikle akranlarına oranla daha düşük performans
sergilemektedir. Çalışma becerilerinin öğrenme için önemi ve öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin bu
becerilere ilişkin zorluklarından yola çıkılarak bu çalışma, öğrenme güçlüğü olan ve olmayan ortaokul
öğrencilerinin çalışma becerilerine ilişkin kullandıkları stratejilerinin birbirinden farklılaşıp farklılaşmadığını
anlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma modeli ile gerçekleştirilen bu çalışmada veriler yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Çalışmanın katılımcıları, beş, altı, yedi ve sekizinci sınıflara
devam eden 15 öğrenme güçlüğü ve 15 normal gelişim gösteren öğrenci olmak üzere toplamda 30
öğrenciden oluşmaktadır. Alan yazın taraması ve uzman görüşleri ile şekillenen beş soruluk görüşme formu
aracılığıyla toplanan veriler içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları, öğrenme güçlüğüne
sahip ve normal gelişim gösteren öğrencilerin ifade ettikleri stratejiler arasında bazı farklılıklar bulunmakla
birlikte her iki grubun ifade ettiği stratejilerin genel olarak benzer olduğunu ortaya koymuştur. Bununla
birlikte kendini düzenleme stratejilerini normal gelişim gösteren öğrencilerin daha fazla kullandığı
görülmüştür.
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ÇOKLU YETERSİZLİĞİ OLAN AZ GÖREN ÇOCUKLARA DOĞRUDAN ÖĞRETİMLE SUNULAN
ŞEMATİK DÜZENLEYİCİNİN BİR FEN KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE ETKİSİ
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Bu araştırmanın genel amacı, az gören ve orta düzeyde zihinsel yetersizlikten etkilenmiş üç öğrenciye, fen
konularından biri olan ‘kurbağanın yaşam döngüsü’ konusunun öğretilmesinde doğrudan öğretim yöntemi
ile sunulan şematik düzenleyicinin etkili olup olmadığını, bireylerin öğrendikleri konuyu öğretimin ardından
gelen 7, 14 ve 21 gün sonra da sürdürüp sürdürmediğini ortaya koymaktır. Araştırmanın bağımlı değişkeni,
“kurbağanın yaşam döngüsü nasıl gerçekleşir?” konusunu kazanma ve sürdürme durumlarıdır. Bağımsız
değişkeni ise, “kurbağanın yaşam döngüsü nasıl gerçekleşir?” konusunun doğrudan öğretim yöntemi ile
sunulan şematik düzenleyicinin kullanıldığı öğretim planıdır. Bağımsız değişkenin, bağımlı değişken
üzerindeki etkililiği test edilirken, tek denekli deneysel desenlerden “katılımcılar arası yoklama denemeli
çoklu yoklama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2016-2017 yılları arasında Ankara ili
Yenimahalle ilçesinde bulunan, görme engelliler okuluna ve özel alt sınıfa devam eden, bununla birlikte özel
özel eğitim kurumunda da eğitim gören az gören ve orta düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan biri yedek
olmak üzere dört öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanabilmesi için, öğretmen ve aile
görüşme formları, beceri kontrol listesi, ölçüt bağımlı ölçü araçları ve eş zamanlı ipucu işlem süreciyle
öğretim yapılırken, öğretimde ilerlemelerin kaydedileceği kayıt çizelgeleri, uygulama güvenirliği ve sosyal
geçerlilik formları geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından toplanmıştır.
Araştırmacı verileri toplarken kamera kullanılmış ve kamera kayıtlarını izlenerek verileri ilgili veri toplama
formlarına girmiştir. Araştırmada elde edilen veriler grafiksel olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda
elde edilen bulgulara göre; doğrudan öğretim yöntemi ile sunulan şematik düzenleyicinin ‘kurbağanın
yaşam döngüsü’ konusunun öğretilmesinde etkili olduğu belirlenmiştir. Her üç katılımcının da öğretim sona
erdikten 7,14 ve 21 gün sonra öğrendikleri konunun tamamını bağımsız şekilde şema üzerinden
gösterebildikleri görülmüştür. Bu durum da doğrudan öğretim yöntemi ile sunulan şematik düzenleyicinin
fen konularından biri olan ‘kurbağanın yaşam döngüsü’ konusunun öğretiminde etkili olduğu izlenimini
vermektedir.
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AĞIR VE ÇOKLU YETERSİZLİĞİ (AÇYE) OLAN ÖĞRENCİLERLE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
YAPAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ AÇYE OLAN ÖĞRENCİLERE VE EĞİTİMLERİNE YÖNELİK
GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
1 Yrd. Doç. Dr. PINAR ŞAFAK - Gazi Üniversitesi - Görme Engellilerin Eğitimi
Araş. Gör. PINAR DEMİRYÜREK - Gazi Üniversitesi - Görme Engellilerin Eğitimi
3 Araş. Gör. HATİCE CANSU YILMAZ - Gazi Üniversitesi - Görme Engellilerin Eğitimi
2

Bu araştırma Ağır ve Çoklu Yetersizliği (AÇYE) olan öğrencilerle öğretmenlik uygulaması yapan görme
engelliler öğretmenliği programı son sınıfında okuyan öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması yılı
başında ve sonunda AÇYE olan öğrencilere ve eğitimlerine yönelik görüşlerinin neler olduğu ve öğretmenlik
uygulaması yılı başında ve sonunda bu görüşlerinde değişiklik olup olmadığını, bu değişikliklerin neler
olduğu ve bu değişiklikleri nelerin etkilediğini belirlemek amacıyla geliştirilmiş nitel bir araştırmadır. Veri
toplama sürecinde nitel araştırmalarda kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır.
Araştırma için görme engelliler öğretmenliği programında okuyan, AÇYE öğretmenlik uygulamasına devam
eden 35 son sınıf öğrencisinden 4 öğretmen adayı belirlenmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasına ilişkin
görüşmeler yapılmadan önce katılımcılarla bir ön görüşme yapılarak araştırma şartları belirtilmiştir.
Araştırma kapsamında stajın ilk ve son haftasındaki görüşlerini belirlemek amacı ile iki ayrı form
hazırlanmıştır. 8 tanesi ilk, 8 tanesi son görüşme olarak toplamda 16 açık uçlu sorunun yer aldığı formlardaki
temel amaç AÇYE öğretmenlik uygulamasının, öğretmen adaylarının AÇYE olan öğrencilere ve eğitimlerine
yönelik algılarında değişikliğe neden olup olmadığının belirlenmesidir. Toplanan nitel verilerin analizi
aşamasında içerik analizinden yararlanılmıştır. Bu analiz sonuncunda ilk ve son görüşmelerden 3 tema
belirlenmiştir. Bu temalardan ilki “staja ve AÇYE olan öğrencilere yönelik duygular” yapılan staj ve AÇYE
çocuklara yönelik duygular olarak iki alt kategoriye ayrılmıştır. İkinci tema “eğitim ortamına yönelik
düşünceler” ise okul ortamına yönelik görüşler, sınıf ortamına yönelik görüşler, AÇYE olan öğrencilerin
eğitim ortamlarına yönelik görüşler olarak üç alt temadan oluşmaktadır. Son tema deneyim teması ise; AÇYE
olan öğrencilere yönelik aldıkları derslerden elde ettikleri deneyim ve staj süresince kazanmayı
hedefledikleri deneyim olarak iki alt temayı içermektedir. Bu temalar doğrultusunda görüşmeler analiz
edilmiş ve alt temaları ilk ve son görüşmeler olarak her katılımcı için karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın
sonucunda çok engelliler öğretmenlik uygulamasının öğretmen adayları üzerinde olumlu yönde etkisi
olduğu görülmüştür. Elde edilen tüm bulgular, öğretmenlik uygulamasının, öğretmen adaylarının AÇYE olan
öğrencilere karşı olumlu tutum geliştirmede ve bu öğrencilerle çalışma becerilerinin gelişmesinde etkili
olduğunu göstermektedir.
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AĞIR VE ÇOKLU YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN TOPLUMSAL BECERİLERİN KAPSAMI VE
ÖĞRETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK İLKELER
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Toplumsal beceriler; erken çocukluk döneminde kişisel bakım becerileri ile başlayarak, yaşantılar yoluyla
gelişen, süreç içerisinde öğrenilen becerilerdir. Bunlar, ev içi aktiviteler, toplum içi aktiviteler ve iş yaşamı
ile ilerleyen ve mümkün olan düzeyde bağımsız bir yaşamın sürdürülmesini hedefleyen becerilerin
toplamından meydana gelmektedir. Normal gelişim gösteren çocuklar günlük yaşam ve toplumsal becerileri
doğal ortamlarda ve süreç içerisinde öğrenmektedirler. Buna karşın yetersizliklerinden dolayı duyularını
kullanmada sınırlılık yaşayan ve gözlem gücünden yoksun olan ağır ve çoklu yetersizliği (AÇYE) olan çocuklar
için de aynı düzeyde önemli olan bu becerilerin öğretimi, planlanarak yapılan birçok farklı etkinlik aracılığı
ile yapılmalıdır. Bunun için, eğitimciler tarafından ilgili becerilerin analizi yapılarak, bireylerin bu becerilerin
ne kadarını gerçekleştirip gerçekleştirmediğine dayalı bir değerlendirme yapılmalıdır. Değerlendirmeler
sonucu oluşturulan öğretim programlarında, öğretim yapılacak bireyin ve seçilen becerinin özellikleri
mutlaka dikkate alınmalı, öğretimin yanı sıra hem okul hem de gerçek yaşamdaki çevrelerde öğrenciler
tarafından işlevsel olarak kullanılması sağlanmalıdır. Bu çalışmanın amacı da toplumsal yaşam becerilerinin
AÇYE olan çocuklar için kapsamı hakkında bilgi vererek, öğretimi sırasında dikkat edilmesi gerekenleri
belirtmektir.
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Toplumsal beceriler; erken çocukluk döneminde kişisel bakım becerileri ile başlayarak, yaşantılar yoluyla
gelişen, süreç içerisinde öğrenilen becerilerdir. Bunlar, ev içi aktiviteler, toplum içi aktiviteler ve iş yaşamı
ile ilerleyen ve mümkün olan düzeyde bağımsız bir yaşamın sürdürülmesini hedefleyen becerilerin
toplamından meydana gelmektedir. Normal gelişim gösteren çocuklar günlük yaşam ve toplumsal becerileri
doğal ortamlarda ve süreç içerisinde öğrenmektedirler. Buna karşın yetersizliklerinden dolayı duyularını
kullanmada sınırlılık yaşayan ve gözlem gücünden yoksun olan ağır ve çoklu yetersizliği (AÇYE) olan çocuklar
için de aynı düzeyde önemli olan bu becerilerin öğretimi, planlanarak yapılan birçok farklı etkinlik aracılığı
ile yapılmalıdır. Bunun için, eğitimciler tarafından ilgili becerilerin analizi yapılarak, bireylerin bu becerilerin
ne kadarını gerçekleştirip gerçekleştirmediğine dayalı bir değerlendirme yapılmalıdır. Değerlendirmeler
sonucu oluşturulan öğretim programlarında, öğretim yapılacak bireyin ve seçilen becerinin özellikleri
mutlaka dikkate alınmalı, öğretimin yanı sıra hem okul hem de gerçek yaşamdaki çevrelerde öğrenciler
tarafından işlevsel olarak kullanılması sağlanmalıdır. Bu çalışmanın amacı da toplumsal yaşam becerilerinin
AÇYE olan çocuklar için kapsamı hakkında bilgi vererek, öğretimi sırasında dikkat edilmesi gerekenleri
belirtmektir.
Keywords: toplumsal beceriler, ağır ve çoklu yetersizlik, çok engelliler, özel eğitim
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN ÖZ DÜZENLEMEYE YÖNELİK SINIF İÇİ UYGULAMALARININ
BELİRLENMESİ
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Öz düzenleme becerilerinin, okul öncesi dönem öğrencilerinin okula hazır oluşlarını, sosyal yeterliliklerini ve
akademik başarılarını etkilediği belirtilmektedir (Eisenberg, Valiente ve Eggum, 2010; McClelland ve
Tominey, 2011; Posner ve Rothbart, 2009). Bu dönem, öğrencilerin öz düzenleme becerilerini desteklemek
için en uygun zaman dilimi olarak görülmektedir (Blair, 2002). Bu nedenle okul öncesi öğretmenlerinin öz
düzenleme becerilerine sahip olmaları ve bunları öğrenme ortamlarına yansıtmaları oldukça önemlidir
(Randi, 2004). Öğrencilerin öz düzenleme becerilerini geliştirmek için öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarını
belirlemenin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin
sınıflarında kullandıkları öz düzenleme stratejilerini belirlemek ve bu stratejilere yönelik görüşlerini
incelemek amaçlanmıştır. Bu araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarında kullandıkları öz düzenleme
stratejilerinin belirlendiği ve bu stratejilere ilişkin öğretmenlerin görüşlerinin incelendiği nitel bir
araştırmadır. Araştırmaya 10 okul öncesi öğretmeni katılmıştır. Araştırmada veriler, sistematik gözlem ve
görüşme tekniği ile toplanmıştır. Gözlemlerden elde edilen davranışlar sayılarak sıklıkları belirlenirken,
görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak okul öncesi
öğretmenlerinin öğrencilerinde öz düzenleme becerilerini geliştirmeye yönelik sınıf kurallarını öğretme,
rutinlere yer verme, beklentileri tanımlama, grup çalışmaları düzenleme ve öğrencileri pekiştirmeye sıklıkla
yer verdikleri görülürken, amaç oluşturma ve izlemeye ise en az yer verdikleri görülmüştür. Ancak hiçbir
öğretmenin kendini talimatlandırma öğretimine yer vermemesi çarpıcı bir bulgudur. Ek olarak
öğretmenlerin sınıflarında farklı öğrenme merkezlerine yer verdikleri görülmüştür. Ayrıca öğretmenler
rutinlerin oluşmasında şarkılar ve sözel yönlendirmeler gibi çeşitli ön uyaranlar sunmuş ve bu rutinlere
model olmuştur. Birçok öğretmenin sınıflarında öğrencilerinin güçlü yanlarını, ilgilerini ve ihtiyaçlarını ortaya
çıkaracak fırsatlar sağladığı gözlemlenmesine rağmen, yapılan görüşmelerde çok azının bunu dile getirmesi
öğretmenlerin kullandıkları stratejilerin kavramsal olarak farkında olmadıklarını düşündürmektedir.
Öğretmenlerin hem öz düzenlemeli öğretmenler olabilmeleri hem de sınıf ortamlarında bunu
uygulayabilmeleri için öğretmenlik programlarının içeriğinde çeşitli düzenlemelere yer verilebilir.
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AĞIR VE ÇOKLU YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN TOPLUMSAL BECERİLERİN KAPSAMI VE
ÖĞRETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK İLKELER
1
2

Araş. Gör. Merve Özdemir Gazi Üniversitesi özel eğitim
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Bu araştırma rehberlik ve araştırma merkezlerinde, görme engelliler okullarında, özel sınıflarda, özel
eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan özel eğitim öğretmenlerinin aile eğitimi programlarını
hazırlanmasına ve uygulanmasına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bir durum
çalışması olan araştırmanın verileri, nitel araştırma tekniklerinden olan yarı-yapılandırılmış görüşmeler
aracılığı ile toplanmıştır. Veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilerek dokuz tema elde edilmiştir. Temalar
haline dönüştürülen veriler, araştırmanın bulgularını oluşturmuştur. Araştırma bulgularına göre, özel
eğitim öğretmenlerinin çalıştıkları kurumlarda aile eğitim uygulamalarına yer verilmemektedir.
Öğretmenlere göre özel gereksinimli çocuğa sahip anne-babaların ihtiyaçları, çocuklarının yetersizlik türü
ve özellikleri ile gelişim özellikleri alanlarında yoğunlaşmaktadır. Öğretmenlerin aile eğitimi olarak
nitelendirdikleri uygulamaların alan yazında ifade edilen uygulamalarla örtüşmediği görülmektedir.
Öğretmenler aile eğitimi programlarına yoğun ihtiyaç duyulan alanların özbakım becerilerinin öğretimi,
cinsel eğitim ve davranış kontrolü sağlama olarak belirtmişlerdir. Öğretmenler aile eğitim programı
planlama işlem basamaklarında standart bir süreç izlemediklerini ifade etmişlerdir. Aile eğitim
programlarının değerlendirilmesine ilişkin bulgular ise öğretmenlerin değerlendirme sürecine yer
vermediklerini göstermektedir. Öğretmenler aile eğitimi uygulamaları sırasında yaşadıkları kolaylık ve
zorlukların ailelerin tutumlarından, öğretmen yeterliliklerinden ya da fiziksel ortam ve koşullar kaynaklı
olabildiğini belirtmişlerdir. Araştırma sonuçları, özel eğitim öğretmenlerinin çalıştıkları kurumlarda aile
eğitim uygulamalarına yeterince yer verilmediğini göstermektedir. Öğretmenlerin aile eğitimi olarak
nitelendirdikleri uygulamaların alan yazında ifade edilen uygulamalarla örtüşmediği görülmektedir.
Öğretmenler aile eğitim programı planlama işlem basamaklarını alan yazına uygun olarak takip
etmemektedirler. Sonuç olarak, AEP hazırlamak ve uygulamakla sorumlu olan kurumların ve kişilerin bu
sorumluluğu yerine getirmediği, yapılan uygulamaların ise yeterli olmadığı ve nitelikli hale getirilmesi
gerektiği görülmüştür.
Keywords: Aile eğitimi, özel eğitim, öğretmen görüşleri, içerik analizi
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ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNDE MENTORLÜK SİSTEMİNE İLİŞKİN DANIŞMAN, ADAY
ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
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Aday öğretmenlerin, mesleklerinin ilk yıllarında öğrenme ihtiyaçlarının oldukça fazla olduğu ve mesleki
gelişimlerinin planlanmasında desteğe ihtiyaç duydukları bilinmektedir (akt., Sezgin, Koşar ve Er, 2014). Bu
duruma çözüm olması amacıyla mentorlük sisteminin önemli olduğu düşünülmektedir. Mentorlük sistemi,
uzun süreli etkileşim, gözlem, danışma, geri bildirim ve değerlendirme gibi süreçleri içermektedir (Yarrow
ve Millwater, 1997). Bu sistemin aday öğretmen, danışman ve okul sistemi üzerinde pek çok olumlu etkisi
bulunmaktadır (Sezgin vd., 2014). Mentorlük, aday öğretmen yetiştirme sürecinde birçok ülkede yıllardır
uygulanmasına (Yirci ve Kocabaş, 2012) rağmen, Türkiye’de yeni uygulanmaya başlanan bir sistemdir. Bu
nedenle sistemin niteliğini arttırmak için mevcut sistemin işleyişini anlamanın önemli olduğu
düşünülmektedir. Bu araştırmada, mentorlük sistemine ilişkin danışman, aday öğretmen ve yönetici
görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma mentorlük sisteminde yer alan paydaşların sisteme
ilişkin görüşlerinin incelendiği nitel bir çalışmadır. Araştırmanın katılımcılarını 4 danışman, 3 aday öğretmen
ve 3 yönetici oluşturmaktadır. Veri toplama sürecinde her bir paydaş için hazırlanmış olan yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak,
paydaşların yarısından fazlası mentorlük sistemini gerekli gördüğünü ve hatta başarılı bulduğunu
belirtmiştir. Sistemin aday öğretmenlere iş öncesinde uygulamayı gözlemleme, deneyim kazanma, idari
işleri öğrenme, atanılan şehrin kültürel kimliğini tanıma ve mesleğe hazır olma gibi avantajlar sağladığı
paydaşlar tarafından ifade edilmiştir. Ancak bazı paydaşlar pilot uygulama yapılmaması, aday öğretmen ve
danışmanların süreçte evrak yüklerinin fazlalığı ve aday öğretmenin görevi olmayan işleri yapmak zorunda
bırakıldığı şeklinde sisteme yönelik eleştirilerde bulunmuşlardır. Ayrıca değerlendirmede kullanılan
formların branşa uygun olmaması paydaşlar tarafından dile getirilen bir eksikliktir. Mentorlük sisteminin
niteliğinin artırılmasına ilişkin tüm paydaşlardan çeşitli öneriler alınmakla birlikte, en sık vurgulanan önerinin
alt yapının iyileştirilmesi olduğu görülmüştür. Ayrıca sistemin niteliğini artırmak için ara ara paydaşların
görüşlerine başvurulması gerektiği önerilmektedir.
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ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE HİYERARŞİK ÜST DÜZEYDE İSİMLERİN
ÖĞRETİLMESİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM MODELİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
2

1 Araş. Gör. GAMZE APAYDIN - Gazi Üniversitesi - Zihin Engelliler Eğitimi
Araş. Gör. AYŞENUR ÇELİK ŞAHİN - Gazi Üniversitesi - Zihin Engelliler Eğitimi
3 Yrd. Doç. Dr. BANU ALTUNAY - Gazi Üniversitesi - Görme Engelliler Eğitimi

Kavramlar, bireylerin akıl yürütmesi, gruplama yapması, problemleri çözmesi, sonuç çıkarması ve
genellemesi üzerinde önemli bir rol oynamaktadır (akt., Özmen ve Ünal, 2008). Kavram öğretimine ilişkin
çeşitli yöntemler kullanılmakla birlikte bunlardan biri de doğrudan öğretim modelidir (Engelmann ve
Carnine, 1982). Kavramlar; karşılaştırmalı ve karşılaştırmalı olmayan kavramlar ve isim kavramları olmak
üzere üç çeşittir (Altunay, 2008). Karşılaştırmalı olan ve olmayan kavramlar tek boyutlu iken, isimler çok
boyutlu kavramlardır. Aynı zamanda isimler, nesne sınıflarının etiketleridir ve bazı isimler daha alt grupları
içermektedir. Bu tür alt grupları içeren kavramlar hiyerarşik olarak üst düzeyde isimler olarak
adlandırılmaktadır. Yetersizlikten etkilenen bireylerin sosyal yaşama uyum sağlamaları için hiyerarşik üst
düzey isimleri kazanmaları gerekmektedir. Zihinsel yetersizliği olan bireylerin, üst hiyerarşik isimleri
kullanması gereken durumlarda alt isimleri etiketleme eğilimlerinin olduğu ve üst isimleri kullanmada
sorunlar yaşadıkları belirtilmiştir (Tuncer ve Altunay, 2004). Bu nedenle bu araştırmada, zihinsel yetersizliği
olan öğrencilere hiyerarşik üst düzeyde isimlerin (sebze, mobilya, iletişim aracı) öğretilmesinde doğrudan
öğretim modelinin etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada, davranışlar arası yoklama evreli
çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni, zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin
sebze, mobilya ve iletişim aracı isimlerine sahip olma düzeyleri iken, bağımsız değişkeni doğrudan öğretim
modelidir. Araştırmanın katılımcılarını 2016-2017 öğretim yılında Ankara ilinde bulunan özel eğitim
uygulama okuluna devam eden hafif düzeyde zihinsel yetersizlik tanısına sahip iki kız öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırmanın uygulama süreci, toplu yoklama, öğretim, öğretim sonu yoklama ve
genelleme oturumlarından oluşmuştur. Araştırma verileri, başlama düzeyi ve toplu yoklama oturumlarında
her bir isim için ölçüt bağımlı ölçü aracı ile anında kayıt edilmiştir. Veriler, grafiksel analiz yoluyla analiz
edilmiştir. Sonuç olarak her iki katılımcının doğrudan öğretim modeli ile sebze, mobilya ve iletişim aracı
isimlerini öğrendikleri ve farklı etkinliklere genelledikleri görülmektedir.
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN TANIMI, TANILANMASI VE
EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
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Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli çocukların tanımı, tanılanması ve eğitimlerine
ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji (olgu bilim)
deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu Aydın İline bağlı Milli Eğitim okullarında görev yapmakta olan 10 sınıf
öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunun seçkisiz atama yoluyla belirlenmiştir. Elde edilen verilerinin
analizinde ‘içerik analizi’ yöntemi kullanılmıştır. Analizin gerçekleşme aşamaları ise (1) veriler kodlanması,
(2) temaların bulunması, (3) kodların ve temaların organize edilmesi ve (4) bulguların yorumlanması ve
tanımlanması şeklinde yapılmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle yarı yapılandırılmış görüşmelere ait ses
kayıtları yazıya geçirilmiştir. Görüşmelerin analizine başlamadan önce ise oluşturulan görüşme dokümanları
sıralanarak (Ö, 1) / (Öğretmen, 1) şeklinde numaralandırılmıştır. Araştırmanın analizinde güvenirliği
sağlamak amacıyla araştırmacı ile birlikte başka bir araştırmacı daha aynı veri seti üzerinde bağımsız olarak
kodlama yapmıştır. Daha sonra kodlayıcılar arasında güvenirlik analizi yapmak amacıyla Güvenirlik=[Görüş
Birliği / (Görüş Birliği+ Görüş Ayrılığı)] x 100 formülünden hesaplanarak 0.86 olarak elde edilmiştir. Kodlama
güvenirliğinin en az %70 olması gerektiği düşünüldüğünde, elde edilen değer (%86) kodlamanın güvenilir
biçimde gerçekleştirildiğini göstermektedir. Daha sonra görüş birliğine varılan kodlara göre veriler tekrar
okunmuştur. Elde edilen kodlar anlam bakımından benzerlik ve yakınlıklarına göre sınıflandırılmış ve bu
sınıflandırma sonucunda tema ve alt temalara ulaşılmıştır. Elde edilen veriler bulgu ve sonuçların
açıklanmasında doğrudan yapılan alıntılarla desteklenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda; sınıf
öğretmenlerinin üstün yetenekli çocukların klasik zeka kuramlarına ve akademik başarıya göre tanımladığı,
tanılamak için akademik başarı ve zeka testini önerdikleri ve eğitimleri için ayrı eğitim ve zenginleştirme
modelleri önerdikleri tespit edilmiştir.
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FİZİK EĞİTİMİNDE ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER İÇİN MODERN FİZİK KAVRAMLARININ
UYGULAMA YAKLAŞIMLARI
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Özel yetenekli öğrenciler sahip oldukları bilişsel, duyuşsal ve gelişimsel özelliklerindeki farklılıklardan dolayı
kendilerine has özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitime ihtiyaç duymaktadırlar. Etkili bir müfredat,
bu özel yetenekli öğrencilerin mevcut yeteneklerini geliştirebilecek sosyal ve duygusal ihtiyaçlarına cevap
verebilmelidir. Bu özel yetenekli öğrenciler fen bilimleri ve bu bilimlerin teknolojik uygulamalarına doğuştan
gelen bir ilgi ve merak duyarlar. Bu özellikleri dikkate alındığında özel yetenekli öğrenciler bilime yaratıcı
katkılar sağlayacak öncelikli bireyler olarak kabul edilmelidir. Yapılan bilimsel çalışmalar özel yetenekli
öğrencilerin yaşıtlarına kıyasla, fen bilimlerini nicel kavrayış açısından farklı özelliklere sahip olduğunu
göstermektedir. Bu yüzden, özel yetenekli öğrencilerin doğal bilimleri daha iyi kavrayabilmeleri için
oluşturulacak müfredatın uygulamalar içermesi gerekmektedir. Fizik bilim dalı uygulamalar açısından diğer
doğa bilim dallarında farklılıklar içermektedir. Bu farklılıkların en başında 20. yüzyılın ilk çeyreğinde ortaya
çıkmış yeni bir alt bilim dalı olan Modern Fiziktir. Modern Fizik, doğa olaylarında kullanılan klasik
yaklaşımların mikro boyutlara gidildiğinde yetersiz olduğunu göstermiştir. Modern Fiziğin getirmiş olduğu
yaklaşımların özel yetenekli öğrencilere uygulama ve bilgisayar ortamında yazılımsal olarak gösterilmesi, bu
öğrencilerin modern fizik kavramlarını çok daha iyi kavramalarına yardımcı olacaktır. Bu çalışmanın temel
motivasyonu; Bilim ve Sanat Merkezlerinde toplanan özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde rehber ve
materyal olarak kullanılabilecekleri uygulamalara gereksinim duymaları olmuştur. Bilim ve Sanat
Merkezlerinde görev yapan öğretmenler genel olarak özel yetenekli öğrencilerin eğitimi konusunda
deneyimsiz ve Modern Fizik kavramlarını uygulamaya dökebilecek yeterli akademik donanıma sahip
eğitimciler değildir. Bu çalışmada, özel yetenekli öğrencilerin müfredat kapsamında gerçekleştirilebilecek
teknolojik uygulamalarda modern fizik kavramlarını öğrenebilecekleri kendi hipotezlerini önerebilecekleri,
modern fizik etkinliklerinin yapılışı ve yaklaşımları anlatılmıştır.
Keywords: Modern Fizik,BİLSEM,Özel Yetenek
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ERGENLERDE DUYGUSAL ÖZERKLİK, SOSYAL DESTEK VE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
1

Prof. Dr. ERDAL HAMARTA - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2 Öğretmen MEHMET ALİ GÜNEY - MEB -

Bu araştırmanın amacı ergenlerde duygusal özerklik, sosyal destek ve öznel iyi oluşları arasında ilişki olup
olmadığını belirlemektir. Araştırmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır .
Araştırmanın çalışma evrenini, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Konya ili Meram ilçesinde bulunan devlet
ortaöğretim kurumlarında eğitim gören ergenlerden oluştururken, örneklemi ise eğitim görmekte olan
öğrencilerden tesadüfi küme örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubu, 284’ü erkek,
246’sı kız olmak üzere toplam 530 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada Steinberg ve Silverberg
tarafından (1986)’da geliştirilen ve Deniz (2010) tarafından Türkçeye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik
çalışması yapılan Duygusal Özerklik Ölçeği, Yıldırım (2004 ve 2007) geliştirdiği Algılanan Sosyal Destek Ölçeği
ve Tuzgöl Dost (2004) tarafından geliştirilen Öznel İyi Oluş Ölçekleri kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin özlük
nitelikleriyle ilgili bilgileri elde etmek için kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi, Tek
Yönlü Varyans Analizi, Pearson Momentler Çarpım Korelasyon ve Regresyon Tekniği kullanılmıştır. Verilerin
istatistik analizi SPSS programı ile yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre ergenlerin öznel iyi oluş ve algılanan
aile desteğinin duygusal özerkliğin alt boyutlarının tamamına (idealleştirmeme, bağımsızlık ve bireyleşme)
katkısı varken; öznel iyi oluş ve algılanan öğretmen desteğinin sadece iki boyutta (idealleştirmeme,
bağımsızlık) anlamlı katkısının olduğu bulunmuştur. Bunların yanın da öznel iyi oluş ve algılanan arkadaş
desteğinin bu alt boyutlara katkısı anlamlı bulunmamıştır.
Keywords: Algılanan Sosyal Destek, Öznel İyi Oluş, Duygusal Özerklik
Corresponding Author: BEDRETTİN KEÇECİ

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ALEKSİTİMİLERİNİN YORDAYICILARI OLARAK EMPATİK EĞİLİM VE
DUYGUSAL ZEKÂ
1

Doç. Dr. ZEYNEP KARATAŞ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - eğitim bilimleri
2 Öğretmen HAVVA HÜMEYRA BOZVELİOĞLU - milli eğitim bakanlığı -

Bu çalışmada, ilkokul öğrencilerinin aleksitimi düzeylerinin yordayıcıları olacak şekilde empatik eğilim ve
duygusal zeka düzeyleri tarafından anlamlı düzeyde yordanıp yordanmadığı, aleksitimi düzeylerinin bazı
bağımsız değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmada, Rieffe ve ark. (2006) tarafından geliştirilen, Koçak ve ark.(2015) tarafından
Türkçe ’ye uyarlanan “Çocuklar için Aleksitimi Ölçeği”, Baron ve Parker tarafından, 2000 yılında hazırlanmış,
Karabulut(2012) tarafından Türkçe ‘ye uyarlanmış olan “Bar-On Duygusal Zekâ Ölçeği Çocuk ve Ergen
Formu” ve Kaya ve Siyez tarafından 2010 yılında geliştirilen “KA-Sİ Çocuk ve Ergenler İçin Empatik Eğilim
Ölçeği” kullanılmıştır. 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Burdur ilinde 4 farklı İlkokulda okuyan ve yaşları
9-11 arasında olan 269 öğrenci araştırmanın çalışma grubudur. T testi sonuçlarına göre; ilkokul
öğrencilerinde bağımsız değişkenlere göre: erkek öğrencilerin aleksitimi düzeylerinin kız öğrencilerden daha
yüksek olduğu görülmüş, anne ve babanın birliktelik durumuna göre bakıldığında ise anlamlı farklılık
bulunamamıştır. Yapılan regresyon analizi sonucuna göre empatik eğilim ve duygusal zekânın öğrencilerin
aleksitimi puanlarını %14.3 yordadığı, yordayıcı değişkenler incelendiğinde ise duygusal zekânınım anlamlı
katkı verdiği görülmüştür. Aleksitimi ve empatik eğilim arasında (r= -.237, p< .01) düzeyde, duygusal zekâ
ve aleksitimi arasında (r= -.376, p< .01) negatif yönde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir.
Keywords: aleksitimi, duygusal zekâ, empati, çocuklar
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NARSİSİZM VE BENLİK SAYGISININ SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ÜZERİNDEKİ YORDAYICI
ROLÜ*
1 Doç. Dr. CENGİZ ŞAHİN - Ahi Evran Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Doç. Dr. HATİCE KUMCAĞIZ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
3 Yrd. Doç. Dr. GÜLDENER ALBAYRAK - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2

Son yıllarda sosyal medya giderek popüler bir boş zaman etkinliği haline geldi. Çoğu insanın sosyal medya
kullanımı sorunsuz olsa da, bazı kullanıcılar için sosyal medya aşırı ve / veya problemli etki yaptığı
görülmektedir. Sosyal medya bağımlılığının neden olduğu problemler düşünüldüğünde, bu durumun
belirlenmesinin önemli olduğu söylenebilir. Bu çalışmada sosyal medya bağımlılığı ile benlik saygısı ve
narsisizm arasındaki ilişki incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin
çeşitli akademik birimlerinde öğrenim görmekte olan 520 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri
toplamak için “Sosyal Medya Ölçeği” (Şahin ve Yağcı, 2017), “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” (Rosenberg,
1965; Çuhadaroğlu, 1986) ve “Narsistik Kişilik Envanteri” (Ames et al., 2006; Atay, 2009) kullanılmıştır.
Verilerin dağılımı normal olduğundan verilerin analizinde (p>.05) parametrik testlerden çoklu regresyon
analizi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Analiz
sonuçları, sosyal medya bağımlılığı ile benlik saygısı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu, fakat
sosyal medya bağımlılığı ile narsisizm arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya koymuştur. -------------- *Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince
Desteklenmiştir. Proje Numarası: EGT.A4.17.018
Keywords: Sosyal medya kullanımı, benlik saygısı, narsisizm, öğrenci.
Corresponding Author: Doç. Dr. CENGİZ ŞAHİN

ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARDA HİZMET VEREN DANIŞMANLARIN MESLEK ETİĞİNE YÖNELİK
ALGILARI
Doç. Dr. FATMA EBRU İKİZ - Dokuz Eylül Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2 Araş. Gör. GÖZDE ŞENSOY - Uşak Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
3 Y. Lisans Öğr. KEMAL BALKAN - Dokuz Eylül Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
4 Y. Lisans Öğr. HANDE AKIMAN - Dokuz Eylül Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
1

Psikolojik danışmanlar, meslek hayatları boyunca etik karar vermeyi gerektiren durumlarla sıklıkla
karşılaşmaktadır. Etik ilkeler, karar verme süreçlerini sağlıklı yönetebilmeleri için danışmanlara yardımcı
olmaktadır. Alan yazına bakıldığında Türkiye’de ve dünyada danışmanların çeşitli etik ikilem ve ihlallerle
karşılaştığı görülmektedir. Etik ikilemler ve etik ihlaller, meslek etiğine olumsuz katkıda bulunmaktadır. Bu
çalışmanın amacı, özel kurum ve kuruluşlarda psikolojik yardım hizmeti veren danışmanların meslek etiği
konusunda bilgi ve tutumlarını incelemektir. Araştırma kapsamında, 2017 yılının Şubat-Mayıs ayları arasında
aktif olarak psikolojik danışma hizmeti vermekte olan gönüllü 16 danışmanla nitel görüşmeler yapılmıştır.
Danışmanlara yöneltilen yarı yapılandırılmış sorular, danışmanların meslek etiğine yönelik uyması gereken
kurallara dair bilgi düzeyini; yaşadığı etik ikilemleri; etik ikilemlerle karşılaştığında başvurduğu kaynakları;
gizliliği ihlal etmesi gereken durumlar hakkındaki bilgi düzeyini ve danışanla çoklu ilişkilere dair tutumlarını
belirlemeye yönelik olarak oluşturulmuştur. Katılımcıların verdiği cevaplar içerik analizi ile
değerlendirilmiştir. Sonuçlar, en önemli mesleki etik ilkenin gizlilik olduğunu ortaya koymaktadır. Etik ikilem
yaşanan konuların da en çok gizlilik ve yetkinlik konularında olduğu tespit edilmiştir. Etik ikilem yaşandığında
süpervizyon gruplarından ve meslektaşlardan yardım arandığı saptanmıştır. Hayati bir tehlike arz eden
durumlarda danışan gizliliğinin ihlal edilebileceği ileri sürülmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu
danışanlarla görüşme saatleri dışında görüşmeyi ve kendilerine dair bilgileri paylaşmayı etik bulmamaktadır.
Keywords: Etik ihlal, etik ikilem, meslek etiği, psikolojik danışma
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI BAĞIMLILIKLARI İLE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
1

Öğr. Gör. MEHMET ENES SAĞAR - Afyon Kocatepe Üniversitesi - Çocuk ve Gençlik Hizmetleri

Bu araştırmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin kişilerarası bağımlılıkları ile yaşam doyumları
arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada kişilerarası bağımlılıklar ile yaşam doyumlarının cinsiyet, sınıf
düzeyi, yaş değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi de amaçlanmıştır. Çalışma grubu
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çay Meslek Yüksekokulunun farklı bölümlerinde öğrenimini sürdürmekte olan
371 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan toplam 371 öğrenciden %43.9'u (163) kız, %56,1'i (208)
erkek öğrencidir ve yaş ortalamaları %19.76'dır. Üniversite öğrencilerinin %57.1'ini (212) 1. sınıf, %42.9'unu
(159) 2. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır ve öğrencilerin yaşlara göre dağılımları 18 yaş grubu %15.4 (57),
19 yaş grubu %27.8 (103), 20 yaş grubu %31.3 (116), 21 yaş grubu %16.7 (62), 22 yaş grubu %8.9 (33)
şeklindedir. Araştırmada veri toplama araçları olarak 'Kişisel Bilgi Formu', 'Kişiler Arası Bağımlılık Ölçeği' ve
'Yaşam Doyumu Ölçeği' kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, tek faktörlü varyans analizi ve Pearson
Momentler Çarpım Korelasyon Analizi testi; demografik özelliklerinin analizinde yüzde ve frekans dağılımı
kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin kişilerarası bağımlılıkları ile cinsiyetler ve sınıf düzeyleri arasında
farkın anlamlı olduğu bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin kişilerarası bağımlılıkları ile yaşam doyumları
arasında düşük düzeyde, negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Keywords: Üniversite öğrencileri, Kişilerarası Bağımlılık, Yaşam Doyumu
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YETİŞKİNLERDE DEPRESYON DÜZEYLERİ İLE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
1

Öğr. Gör. MEHMET ENES SAĞAR - Afyon Kocatepe Üniversitesi - Çocuk Bakım ve Gençlik Hizmetleri

Bu araştırmanın temel amacı Burdur İlinin Bucak İlçesindeki yetişkinlerin depresyon düzeyleri ile sürekli
kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada depresyon düzeyleri ile sürekli kaygı
düzeylerinin cinsiyet, aylık gelir düzeyi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi de
amaçlanmıştır. Çalışma grubu Burdur İlinin Bucak İlçesinden 30-60 yaş aralığındaki 178 yetişkinden
oluşmaktadır. Araştırmaya katılan toplam 178 yetişkinin %44,4'ü (79) kadın, %55,6'sı (99) erkek ve yaş
ortalamaları %42,35'tir. Araştırmada veri toplama araçları olarak 'Kişisel Bilgi Formu, ''Beck Depresyon
Ölçeği' ve 'Sürekli Kaygı Envanteri' kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, tek faktörlü ANOVA, Post Hoc
Tukey testi ve Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Analizi; demografik özelliklerinin analizinde yüzde ve
frekans dağılımı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre 178 yetişkinin %36,5'i (65) normal,
%32,6'sı (58) orta derecede duygu durum bozukluğu, %8,4'ü (15) klinik depresyon, %13.5'i (24) orta düzeyde
depresyon, %7,9'u (14) ciddi düzeyde depresyon ve %1,1'inin (2) ağır depresyon olduğu bulunmuştur.
Analizlerde yetişkinlerin depresyon düzeyleri ve sürekli kaygı düzeylerinin aylık gelir düzeyine göre
farklılaştığı ve depresyon düzeyleri ile sürekli kaygı düzeyleri arasında yüksek düzeyde, pozitif yönlü ve
anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Keywords: Yetişkin, Depresyon Düzeyi, Sürekli Kaygı
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AKUT DAVRANIŞ PROBLEMLERİNE SAHİP ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNE YÖNELİK ŞİDDETSİZ
KARŞI KOYMA PROGRAMININ ETKİSİ
1

Yrd. Doç. Dr. SUAT KILIÇARSLAN - ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ - PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

“Şiddetsiz Karşı Koyma” programı, şiddet ve saldırganlık içeren davranışları olan çocuk ve ergenlere sahip
ebeveynler, öğretmenler ve bakım veren kişiler için geliştirilmiştir. Ebeveynlerin çocuklarıyla karşılıklı olarak
gerilimi tırmandıran etkileşimleri ile etkili bir biçimde baş etmeleri için yardımcı olmayı amaçlayan yeni bir
eğitim modelidir. Bu araştırmanın amacı, şiddet davranışları olan çocuklara sahip ebeveynlere yönelik
uygulanan "Şiddetsiz Karşı Koyma" ebeveyn programının ilköğretim birinci kademe öğrencilerinde görülen
şiddet ve saldırganlık davranışları, ebeveynlerin yaşadıkları stres, algıladıkları yetersizlik duyguları ve
hissettikleri destek düzeyleri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın verileri deney ve kontrol
grubunda bulunan ebeveynlere uygulanan ‘Aile Değerlendirme Ölçeği’ Anne-Baba Stres Ölçeği’, ve ‘Öznel
Rahatsızlık Birimleri Anketi’ aracılığıyla elde edilmiştir. Söz konusu ölçekler deney ve kontrol grubu
ebeveynlerine öntest, sontest ve izleme ölçümleri olarak uygulanmıştır. Bulgular incelendiğinde,
ebeveynlere uygulanan programların aile içi ilişkilerde değişiklikler meydana getirdiği, çocuklarda görülen
şiddet ve saldırganlık içeren davranışları azalttığı, ebeveynlerin stres ve yetersizlik duygularını anlamlı
derecede düşürdüğü ve algıladıkları destek düzeylerini ise artırdığı görülmüştür. Bu sonuçlardan hareketle
eğitim öğretim ortamlarında ve çocuk ve ergenlere yönelik hizmet veren diğer kurumlarda, şiddetsiz karşı
koyma programının anne-babalarla işbirliği çerçevesinde uygulanması önerilmektedir.
Keywords: Şiddet, saldırganlık, aile ilişkileri, şiddetsiz karşı koyma ebeveyn programı
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OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ OKULLARDA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
2

1 Dr. İZZET PARMAKSIZ - Milli Eğitim Bakanlığı - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Araş. Gör. AYŞE GÖK - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik danışma ve rehberlik çağdaş eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle okul, bu hizmeti
örgütlemek zorundadır. Okullarda çalışan meslek elemanlarının çok çeşitli sebeplerden kaynaklanan
sıkıntıları vardır. Bu problemlerin belirlenmesi psikolojik danışma hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için çok
önemlidir. Bu çalışma okul psikolojik danışmanlarının karşılaştığı güçlükleri belirlemek amacıyla meslek
elemanları ile yapılan görüşmeler sonucu alınan cevaplara göre hazırlanmış nitel bir çalışmadır. Çalışma
grubu Malatya ilinde çalışan 74 adet okul psikolojik danışmanından oluşmaktadır. Güçlükleri belirlemek için
“Okul Psikolojik Danışmanlarının Karşılaştığı Güçlüklere İlişkin Görüşme Formu” ve “Kişisel Bilgi Formu”
kullanılmıştır. Tablolardaki frekans dağılım ortalamalarına göre en çok güçlük kişilerle işbirliği ile ilgilidir.
İkinci güçlük alanı denetim yapanlarla ilgilidir. En az güçlük ise hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili olarak
belirlenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen verilerle psikolojik danışmanların yaşadıkları problemlere yönelik
çözümler geliştirilebilir.
Keywords: Okul Psikolojik Danışmanı
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YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI TERCİHLERİNDEN MEMNUNİYETİN REHBERLİK YARDIMI ALMA
DURUMLARINA GÖRE İNCELENMESİ
1

Araş. Gör. SEDAT GELİBOLU - Ankara Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Araştırmanın amacı; üniversiteye yeni başlamış bireylerin yükseköğretim programı tercihi yapmadan önce
aldıkları rehberlik hizmetlerine göre yaptıkları tercihlerden memnuniyet düzeylerinin farklılaşıp
farklılaşmadığının belirlenmesidir. Bu kapsamda; katılımcılara "tercih yapmadan önce okulun veya özel
kursların rehberlik servisinden mesleki rehberlik yardımı aldınız mı, yardım aldıysanız kaç defa görüştünüz,
ilgi ve yetenek testi uygulandı mı" gibi sorular sorulmuş ve yaptıkları yükseköğretim programı tercihinden
ne kadar memnun oldukları da ayrıca belirlenmeye çalışılmıştır. Bu değişkenler arasındaki ilişkileri
belirlemeye dönük olan bu araştırma betimsel tarama modelindedir. Geliştirilen anket aracılığıyla
araştırmacı tarafından sınıf ortamında toplanan veriler SPSS 18.0 paket programı aracılığıyla
çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre tercih sürecinde rehberlik yardımı alıp almamak yapılan tercihe
ilişkin memnuniyet üzerinde anlamlı bir fark yaratmamaktadır. Rehberlik yardımı alanların rehberlik servisi
ile kaç defa görüştüğü de aynı şekilde memnuniyet üzerinde anlamlı fark oluşturmamaktadır. Ancak ilgi ve
yetenek testi uygulanan öğrencilerin memnuniyet puan ortalamalarının uygulanmayanlara göre daha
yüksek olduğu ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Mesleki rehberlik
yardımı aldım diyenler çoğunlukta olmasına rağmen ilgi ve yeteneklere ilişkin ölçme aracı uygulananların
sayısı uygulanmayanlara göre azınlıktadır. Bu bağlamda alınan rehberlik hizmetinin memnuniyet üzerinde
fark yaratmamış olması, dahası görüşme sayısı artsa bile aynı sonucun ortaya çıkması düşündürücüdür. Bu
durumda, sunulan rehberlik hizmetinin yararlılığının bir anlamda alana ilişkin ölçme araçlarını kullanma gibi
bilimsel ölçütlere dayalı bir hizmet sunmaya bağlı olacağı iddia edilebilir. Nitekim mesleki rehberlik yardımı
almak tek başına anlamlı fark yaratmamasına rağmen ölçme aracının kullanılması memnuniyet üzerinde
anlamlı fark ortaya çıkarmaktadır.
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1

Ergenlik döneminde aile yapısında bir takım değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Bir taraftan aile üyeleri
arasındaki yakın ilişkiler sürdürülürken, diğer yandan aile içinde ergenin değişen yapısına uyum sağlamayı
amaçlayan yeni etkileşim örüntüleri oluşturulmaktadır. Ergenliğin temel görevi ebeveynlerinden
bağımsızlaşma olduğu için aile içinde yaşanan bu değişimlere anlaşmazlık/çatışma durumları da eşlik
etmektedir. Ergen-akran ilişkisinde gönüllülük, ebeveyn-akran ilişkisinde ise zorunluluk esas olduğu için
ergen-ebeveyn çatışması ergen-akran çatışmasından farklıdır. Türk ergenleri ile yapılan çalışmalarda
ergenlerin arkadaşlarıyla çatışma yaşadıklarında işbirliği, uzlaşma ve güç kullanma; anneyle çatışma
yaşadıklarında güç kullanma; babayla çatışma yaşadıklarında ise işbirliği, uyma ve çekilme stratejilerini
kullandıkları belirtilmektedir. Bu çalışmada ergenin çatışma çözme davranışı yerine, bir çatışma durumunda
anne ve baba davranışının ergen tarafından nasıl görüldüğü incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma nitel bir
araştırma olarak yapılandırılmış ve araştırmaya katılan ergenlerin görüşleri araştırmacılar tarafından
geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilmiştir. Görüşmede ergenlerden önce
anne babaları ile olan ilişkilerini tanımlamaları istenmiş ardından yedi farklı çatışma durumu verilmiştir.
Ergenlerin bu çatışma durumlarına yönelik “Anneniz nasıl davranır?”, “Babanız nasıl davranır?”, “Siz
annenizin yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız?” sorularını yanıtlamaları istenmiştir. Görüşmeler sonrası
elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma grubu Orta Anadolu’da bir il
merkezinde kız meslek lisesine devam eden ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 28 kız ergenden
oluşmaktadır. Araştırma sonucunda, kız ergenlerin anneleriyle ilişkilerini genellikle orta düzeyde,
babalarıyla ilişkilerini ise iyi olarak tanımladıkları görülmüştür. Ergenler çatışma durumlarında annelerinin
genellikle saldırgan davranışlar (Bağırma, emir verme, yasaklama tehdit etme dövme gibi), babalarının ise
saldırgan ve problem çözme davranışları (Konuşma, dinleme, cesaretlendirme, öneride bulunma gibi)
gösterdiklerini belirtmişlerdir. Ergenlerin “Siz annenizin yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız?” sorusuna
verdikleri cevapların ise genellikle problem çözme davranışları olduğu görülmüştür. Bulgular birlikte
değerlendirildiğinde, anneyle kız ergen arasında daha fazla çatışma yaşandığı, annenin çatışma
durumlarında saldırgan davranışlar ortaya koymasının anneyle olumlu ilişkileri azalttığı söylenebilir.
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Erikson psikososyal gelişim kuramında 20’li yaşları “yakınlığa karşı yalnızlık” dönemi olarak adlandırmıştır.
Yakın ilişkiler kurmak isteyen erkek ve kadınlar için duygusal olarak olgunlaşabilecekleri bir dönemdir
(Burger, 2006). Murray ise, başkalarına yaklaşma ve işbirliği yapma, bağlanma ve sadık kalma olarak
adlandırdığı “yakınlaşma” gereksinimi üzerinde durmaktadır. Maslow ise, ihtiyaçlar hiyerarşisinde “ait olma
ve sevme” ye vurgu yapmaktadır (Burger, 2006, Maslow, 1943: akt: Sarı, 2008). Diğer bireylerle kurulan ilişki
biçimlerinden biri de romantik ilişkidir (Hendrick, 2009). Romantik ilişkiler yakınlık ihtiyacını karşılayana
önemli ilişkilerden biridir. Sternberg’e göre (1986, 1997), romantik ilişkiler, çiftler arasında kurulan, özgür
seçimlerle yapılan, içinde tutku, bağlanma ve yakınlık gibi bileşenlerinin olduğu birlikteliklerdir. Üniversite
yaşamı içinde yer alan bireyler karşı cinsle yakınlaşmak ve arkadaşlık kurmak, romantik ilişkiler yaşamak
isterler. Bu ilişkiler yaşanırken zaman zaman bireyler anlaşmazlık yaşar ve bu anlaşmazlıkları nasıl
çözeceklerini bilmediklerinden saldırganca tepkiler verebilirler. Romantik ilişkilerin gelişiminde ve ilişkinin
yaşanma sürecinde ilişkiye yönelik inançlar önemlidir. Çiftlerin inançları gerçekçi ve akla dayalı olursa
ilişkinin devamı açısından ilerleme sözkonusu olacaktır. İnsanın ilişki kurma, diğer bireylerle duygusal bağlar
oluşturma ihtiyacı duygusal ve bilişsel süreçlerden etkilenir (Hendrick, 2009). Romantik ilişkilerde yaşanan
sorunların kaynağı olarak “düşünceler” üzerinde odaklanmak gerekir. Sağlıklı olmayan duygu ve
davranışların temelinde ise, akılcı olmayan düşüncelerin yer aldığı görülmektedir. Bu nedenle, akılcı
olmayan inançların ya da bilişsel çarpıtmaların romantik ilişkileri etkileyebileceği düşünülmektedir ve bu
konuyla ilgili önemli bir kişi olarak Ellis’in Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi Kuramı’na vurgu yapmak
gerekmektedir. Bu çalışmada beliren yetişkinlerin saldırganlığın yordayıcısı olarak romantik ilişkilerde akılcı
olmayan inançlarının incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modelinde yapılan nicel bir araştırmadır.
Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Orta Anadolu da bulunan üç üniversite ve
son sınıfta öğrenim gören 201’i Kız ve 150’si Erkek toplam 351 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır.
Çalışmanın verilerini toplamak için Karataş-Yavuzer (2017) tarafından geliştirilen 4 alt boyutlu ve 24 maddeli
“KAR-YA Saldırganlık Ölçeği”; romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlarını belirlemede
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Bu çalışmanın amacı KPSS’de Rehberlik ve Psikolojik Danışma alan sınavı test maddelerinin derslere ve
konularına göre belirlenmesi, alan sınavı kapsamının Bloom'un Taksonomisine göre analiz edilmesi, sınavın
içeriğinin mevcut YÖK PDR müfredatına uygunluğu bakımından değerlendirilmesi ve tüm bunların
neticesinde sınavın kapsam geçerliliğinin gözden geçirilmesidir. Çalışmada, 2014-2016 yılları arasındaki
ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS'de sorulan toplam 150 adet Rehberlik ve Psikolojik Danışma alan sınavı
test maddeleri doküman analizi metodu ile incelenmiştir. Bloom taksonomisindeki yerlerine göre
değerlendirilen test maddelerinin içerik analizi yapılarak, maddelerin ağırlıkları yıl bazında Eğitim Fakültesi
PDR Öğretmenliği alanı ders ve konularına göre tespit edilmiştir. Sonuçlara göre Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre en fazla %32 ile
Anlama basamağından çıktığı görülmüştür. Bunu %28,67 ile değerlendirme basamağı, %22,67 ile analiz
basamağı ve %16,67 ile hatırlama basamağı izlemiştir. PDR alan sınavında en çok ölçülen beş alanın toplam
madde sayısının %12.67 ile Grupla Psikolojik Danışma, %11.33 ile Psikolojik Danışma Kuramları, %9.33 ile
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri, %8 ile Rehberlik ve Psikolojik Danışma ve %8 ile Mesleki Rehberlik ve
Danışma olduğu görülmüştür. Bu derslerin YÖK tarafından belirlenen müfredattaki ağırlıkları incelendiğinde,
alan sınavı ders ağırlıklarının öğretmen adaylarının aldıkları öğretim programındaki ağırlıkları yansıtmadığı
görülmüştür. Mevcut çalışmayla eğitimciler Rehberlik ve Psikolojik Danışma alan sınavı içeriğinin ne
derecede eğitim fakültelerinde okutulan öğretim programıyla örtüştüğü hakkında daha fazla bilgi sahibi
olacaklardır. Ayrıca çalışmanın PDR alan sınavının gelecek uygulamalarında adayların lehine düzenlemelere
gidilmesi yönünde ÖSYM’ye yol gösterici olacağı beklenmektedir. Bununla birlikte, mevcut içerik analizinin,
KPSS alan sınavına girecek öğrencilere çalışmalarını planlamaları konusunda katkı sağlayacağı
öngörülmektedir.
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Bu çalışmada yetişkinlerin yılmazlık düzeylerinin psikolojik belirtilerini yordama düzeyleri incelenmektedir.
Araştırmanın katılımcıları 35-50 yaş aralığında 216 yetişkinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak
Yetişkin Yılmazlık Ölçeği, Kısa Semptom Envanteri ve kişisel bilgi formu kullanılmaktadır. Araştırmanın
verilerinin analizi betimleyici istatistikler ve basit doğrusal regresyon analizi ile gerçekleştirilmiştir. Elde
edilen bulgular incelendiğinde, yetişkinlerin psikolojik belirtileri ile yılmazlık düzeyleri arasındaki korelasyon
değerlerinin negatif yönde ve anlamlı olduğu; yetişkinlerin yılmazlık düzeylerinin psikolojik belirtileri anlamlı
düzeyde yordadığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar yetişkinlerin yılmazlık düzeylerinin artırılmasının psikolojik
belirtilerinin azalmasına katkı sağlayacağını göstermektedir. Bu doğrultuda yetişkinlerin psikolojik belirtileri
ile ilişkili çalışmalar yapılması ve psikolojik yardım ihtiyacının karşılaşılmasına odaklanılması yararlı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yetişkinlik, yılmazlık, psikolojik belirtiler,
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Günümüzde bireylerin internet kullanımı ile ilgili karşılaşabilecekleri en önemli problemlerden birinin sosyal
medya bağımlılığı olduğu ileri sürülmektedir. Araştırma sonuçları ergenler ve genç yetişkinler arasında
sosyal medya uygulamalarının çok yaygın kullanıldığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle, çalışmada
üniversite öğrencilerinin sosyal kullanım nedenleri incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu
bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi (192, %37.1) fen edebiyat fakültesi (100, %19.3), beden eğitimi ve
spor yüksekokulu (122, %23.6) ile meslek yüksekokulunda (104, %20.1) öğrenim görmekte olan 518 öğrenci
oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin 281’i (%54.2) kız ve 237’si (%45.8) erkektir. 160’ı (%30.9)
birinci sınıf, 165’i (%31.9) ikinci sınıf, 117’si (%22.6) üçüncü sınıf ve 76’sı (%14.7) dördüncü sınıfta öğrenim
görmektedir. Araştırmada veri toplamak için “Kişisel Bilgi Formu” ile Şahin ve Yağcı (2017) tarafından
geliştirilen “Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği: Yetişkin Formu”ndan yararlanılarak geliştirilen anket
kullanılmıştır. Verilerin analizi tanımlayıcı istatistiklerle değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre,
öğrenciler günlük 3-4 saat sosyal medyada zaman geçirmektedirler. Öğrenciler sosyal medya
uygulamalarının (facebook:312, twitter:197, instagram:422, youtube:390, swam:141, snapchat:186,
whatsapp:486, diğer:54) birçoğunu aynı anda kullanmaktadırlar. Ayrıca araştırma sonuçları, öğrencilerin
sosyal medyayı en çok kullanım nedenini sırasıyla; yakın çevresinin paylaşımlarından hemen haberdar
olmak, dersleriyle ilgili çalışmalardan (ödev, etkinlikler vb.) haberdar olmak, özel bazı duyuruları (doğum
günü vb.) görebilmek, yalnız kaldığında zaman geçirmek, karşı cinsten arkadaşlarıyla görüşebilmek ve sanal
iletişim kurmayı dışarı çıkmaya tercih ettiği için kullandığını ortaya koymuştur. *Bu çalışma Ahi Evran
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası:
BES.A4.17.001
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Bireylerin ruh sağlığını derinden etkileyen örseleyici yaşantılar olarak da bilinen travma, jeopolitik konumu
dolayısıyla ülkemizde sıkça deneyimlenen bir olgudur. Pek çok araştırmacı tarafından önemsenen travmatik
yaşantılar çoğunlukla patolojik boyutta ele alınmaktadır. Bu çalışmada travmayı pozitif psikoloji bakış
açısıyla ele alan travma sonrası büyüme kavramı üzerinde durulmuştur. Çalışmanın amacı 153 (113 kadın,
%73.9; 39 erkek, %25.5) üniversite öğrencisinin travma sonrası büyüme, problem çözme becerileri ve
iyimserlik düzeyleri arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Araştırma grubunda yer alan öğrencilerin yaşları
18-45 arasında değişmekte olup, grubun yaş ortalaması 20.51 ve standart sapması 2.53’tür. Gruptaki
bireylerin 61’i (%34.4) bir tane, 46’sı (%30.1) iki tane ve 46’sı (%30.1) üç ve daha fazla travma yaşamıştır.
Ayrıca grupta yer alan 21 kişi (%13.7) 0-3 ay önce, 10 kişi (%6.5) 3-6 ay önce, 18 kişi (%11.8) 6-12 ay önce ve
92 kişi (%60.1) 12 ay ve daha fazla zaman önce travmatik olay yaşamıştır. Araştırmada veri toplama aracı
olarak Travma Sonrası Büyüme Ölçeği, Sosyal Sorun Çözme Envanteri, Yaşam Yönelim Testi ile kişisel bilgi
formu kullanılmıştır. Araştırmanın analizinde çoklu regresyon analizi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve
korelasyon tekniklerinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre problem çözme becerileri ve iyimserliğin
birlikte, iyi oluşun %14’ünü açıkladığı ve travma sonrası büyüme, problem çözme becerileri ve iyimserlik
değişkenleri arasında düşük ve orta düzeyde, pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu bulunmuştur. Ayrıca yapılan
tek yönlü varyans analizi sonucunda bir, iki veya üç ve daha fazla travma yaşamış olmak ve 0-3 ay, 3-6 ay, 612 ay veya 12 ay ve daha fazla zaman önce travma yaşamış olmanın travma sonrası büyüme üzerinde
istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmadığı ortaya konulmuştur. Bulgular literatür çerçevesinde
tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.
Keywords: Travma, travma sonrası büyüme,problem çözme becerileri,iyimserlik,pozitif psikoloji
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YALNIZLIĞIN YORDAYICILARI OLARAK PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE
ÖZNEL İYİ OLUŞ
1

Yrd. Doç. Dr. GÜLDENER ALBAYRAK - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - PDR

Amaç: Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin yalnızlık, psikolojik iyi oluş öznel iyi oluş düzeyleri
incelenmiş; psikolojik iyi oluş ve öznel iyi oluş ölçek puanlarının, yalnızlık düzeylerini yordama gücü ve ne
düzeyde açıkladığı incelenmiştir. Yöntem: Çalışma grubu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Ömer
Halisdemir Üniversitesi’nde okumakta olan, farklı bölümlerde öğrenim gören 257 kadın, 197 erkek olmak
üzere toplam 454 üniversite öğrencisinden oluşmuştur. Tarama modelindeki araştırmada, veri toplama
aracı olarak öğrencilerin sosyodemografik özellikleri hakkında bilgi toplamak için araştırmacı tarafından
geliştirilmiş “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Aday öğretmenlerin yalnızlık düzeyleri, Russel, Peplau ve
Ferguson (1978) tarafından geliştirilen ve Demir (1989) tarafından uyarlanan U.C.L.A. Yalnızlık Ölçeği ve
Riggio (1989) tarafından geliştirilen ve Censeven (2004) tarafından uyarlanan Psikolojik İyi Oluş Ölçekleri,
Tuzgöl Dost (2004) tarafından geliştirilen Öznel İyi Oluş Ölçeği ile ölçülmüştür. Bulgular ve Sonuç: Bu
araştırmada, psikolojik iyi oluş ve öznel iyi oluş düzeylerinin, yalnızlık düzeyini açıklama gücünü ve ne derece
açıkladığını belirlemek amacıyla, regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Bulgulara göre yalnızlık, psikolojik
iyi oluş ve öznel iyi oluş puan ortalamaları cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. Medeni duruma göre
ise yalnızlık puan ortalamaları değişmez iken psikolojik iyi oluş ve öznel iyi oluş puan ortalamaları farklılık
göstermektedir. Bu bulguya dayanarak, evli bireylerin psikolojik iyi oluş ve öznel iyi oluş puan
ortalamalarının daha yüksek olduğu söylenebilir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre öğrencilerin, yalnızlık
ile psikolojik iyi oluş ve öznel iyi oluş puan ortalamaları arasında orta düzeyde ve negatif yönde anlamlı bir
ilişkinin olduğu bulunmuştur. Bu bulguya göre yalnızlık puan ortalamaları azaldıkça, psikolojik iyi oluş ve
öznel iyi oluş puan ortalamaları artış göstermektedir. Araştırmanın diğer bulgularından birisi de, öğrencilerin
yalnızlık düzeylerini açıklamada, psikolojik iyi oluş ve öznel iyi oluş düzeylerinin negatif yönde anlamlı
yordayıcılar olduklarıdır. Regresyon analizi sonuçları, psikolojik iyi oluş ve öznel iyi oluşun, yalnızlığın toplam
varyansının % 31’nin açıkladığı görülmektedir. Bulgular, alan yazın temelinde tartışılmış ve önerilerde
bulunulmuştur.
Keywords: Üniversite öğrencileri,yalnızlık,psikolojik iyi oluş,öznel iyi oluş
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKA VE RUMİNASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
2

1 Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA KILINÇ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Doktora Öğr. HAKAN ACAR - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

ÖZET Bu araştırma üniversite öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ile ruminasyon düzeyleri arasında
ilişkiyi incelemeyi ve duygusal zekanın ruminasyon düzeyini yordamadaki rolünü belirlemeyi
amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4.sınıfta olan 102 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcılara Duygusal
Zeka Ölçeği (Ergin, 2000) ve Ruminatif Düşünme Biçimleri Ölçeği (Karatepe ve ark., 2012) uygulanmıştır.
Araştırma için toplanan verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı korelasyon katsayısı ve çoklu
regrasyon analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Yapılan bu araştırma sonucunda Duygusal zekâ ve duygusal
zekânın alt boyutlarından duyguları yönetme, kendini motive etme ile ruminasyon arasında negatif yönde
anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bununla birlikte duygusal zekanın sırasıyla kendini motive etme, empati,
duyguların farkında olma ve duyguları yönetme alt boyutlarının ruminasyon düzeyini yordayıcı olduğu
bulunmuştur. Sonuçlar literatür ışığında tartışılmış ve ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda öneriler
getirilmiştir.
Keywords: Duygusal zekâ, Ruminasyon, Üniversite öğrecileri
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PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI İLE MUTLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Araş. Gör. ÖNDER BALTACI - Ahi Evran Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik
2 Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA SIRAKAYA - Ahi Evran Üniversitesi - Bilgisayar Teknolojisi
3 Y. Lisans Öğr. CANSU CANSIZ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik
1

ÖZET: Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanımı ile mutluluk düzeyleri
arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç kapsamında şu sorulara cevap aranmıştır: i) problemli internet
kullanımı ile mutluluk arasındaki ilişki ne düzeydedir? ii) mutluluğun problemli internet kullanımını
yordamakta mıdır? Araştırma genel tarama modeli uygun olarak yapılmıştır. Çalışma grubunu 2016-2017
eğitim öğretim döneminde Ahi Evran Üniversitesinde öğrenim gören 193’ü kız 87’si erkek olmak üzere 280
üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin problemli internet kullanımlarını belirlemek amacıyla,
“Problemli İnternet Kullanım Ölçeği (PİKÖ)”, mutluluk düzeylerini belirlemek amacıyla, “Oxford Mutluluk
Ölçeği-Kısa Formu” kullanılmıştır. Kişisel bilgilerini belirlemek amacıyla ise araştırmacı tarafından geliştirilen
“Kişisel Bilgiler Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, tek yönlü varyans analizi, pearson
korelasyon testi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanımı
cinsiyete ve yaşa göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Problemli internet kullanımı ile mutluluk düzeyleri
arasında negatif yönlü orta düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur. Mutluluğun problemli internet kullanımını
anlamlı düzeyde yordadığı bulunmuştur.
Keywords: problemli internet kullanımı, mutluluk, üniversite öğrencisi
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AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLE MUTLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
1 Araş. Gör. ÖNDER BALTACI - Ahi Evran Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Lisans Öğr. HAYDAR ÇARDAKKAYA - Ahi Evran Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik
3 Lisans Öğr. ÖMER FARUK AKBULUT - Ahi Evran Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik
2

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı ile mutluluk düzeyleri arasındaki
ilişkiyi incelemektir. Bu amaç kapsamında şu sorulara cevap aranmıştır: i) akıllı telefon bağımlılığı ile
mutluluk arasındaki ilişki ne düzeydedir? ii) mutluluğun akıllı telefon bağımlılığını yordamakta mıdır?
Araştırma genel tarama modeli uygun olarak yapılmıştır. Çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim
döneminde Ahi Evran Üniversitesinde öğrenim gören 139’u kız 111 erkek olmak üzere 250 üniversite
öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin akıllı telefon bağımlılık düzeylerini belirlemek amacıyla, “Akıllı
Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu (ATBÖ-KF)”, mutluluk düzeylerini belirlemek amacıyla, “Oxford
Mutluluk Ölçeği-Kısa Formu” kullanılmıştır. Kişisel bilgilerini belirlemek amacıyla ise araştırmacı tarafından
geliştirilen “Kişisel Bilgiler Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, tek yönlü varyans analizi,
pearson korelasyon testi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı
cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir. Kız üniversite öğrencileri erkeklere göre daha yüksek akıllı
telefon bağımlılık düzeyi göstermişlerdir. Akıllı telefon bağımlılığı ile mutluluk düzeyleri arasında negatif
yönlü orta düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur. Mutluluğun akıllı telefon bağımlılığını anlamlı düzeyde
yordadığı bulunmuştur.
Keywords: akıllı telefon bağımlılığı, mutluluk, üniversite öğrencisi
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL İYİ OLMA VE AKADEMİK BAŞARININ ÖZ-ANLAYIŞ
ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ
1

Yrd. Doç. Dr. İSA YÜCEL İŞGÖR - Erzincan Üniversitesi - PDR Anabilim Dalı

AMAÇ Araştırmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinde sosyal iyi olma ve akademik başarı ortalamasının
öz-anlayış üzerindeki yordama gücünü incelemektir. Çalışma ayrıca üniversite öğrencilerinin öz-anlayış ve
sosyal iyi olma puanlarının algılanan ekonomik durum ve cinsiyet açısından bir farklılaşma gösterip
göstermediğini ele almayı amaçlamaktadır. YÖNTEM Bu çalışma, sosyal iyi olmanın üniversite öğrencilerinin
öz-anlayış düzeyleri üzerindeki yordayıcı etkisini incelemeyi amaçlayan ilişkisel modelde bir çalışmadır.
Araştırma örneklemini 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde Erzincan Üniversitesinin farklı
fakültelerinde okuyan ve küme örnekleme yöntemi ile seçilen 308 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem
grubunu oluşturan öğrencilerin yaşları 16-37 arasında değişmektedir (X ̅=21,04 Ss= 1.82). Araştırmada üç
farklı ölçme aracı kullanılmıştır. Bu ölçme araçları; Kişisel Bilgi Formu, Keyes (1998) tarafından geliştirilen,
Akın ve diğ. (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan sosyal iyi olma ölçeği ve Neff (2003b) tarafından
geliştirilen Deniz ve diğ. (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan Öz-anlayış Ölçeği. Verilerin
analizinde, yüzde, frekans, korelasyon çoklu doğrusal regresyon analizi, tek yönlü çok değişkenli varyans
analizi (MANOVA) ve bağımsız örneklemler t testi kullanılmıştır. Sonuçlar p<..01 ve .05 anlamlılık düzeyinde
test edilmiştir. BULGULAR Araştırmanın ilk bulgusuna göre üniversite öğrencilerinde sosyal iyi olma ve
akademik başarı ortalaması gibi değişkenlerin, öğrencilerin öz-anlayış düzeyinin anlamlı bir yordayıcısı (R=
.50, R^2=.25) olduğu bulgulanmıştır. Tek yönlü MANOVA sonucuna göre algılanan ekonomik durumu farklı
olan öğrencilerin, öz-anlayış ve sosyal iyi olma şeklindeki birleşik bağımlı değişkenler açısından anlamlı bir
farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Değişkenler tek tek ele alındığında ise öğrencilerin algılanan ekonomik
durum açısından öz-anlayış puanları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu bulgulanmıştır. Ayrıca üniversite
öğrencilerinin algılanan ekonomik durum açısından sosyal iyi olma puanları arasında da anlamlı bir farklılığın
olduğu bulgulanmıştır. Son olarak üniversite öğrencilerinin öz-anlayış ve sosyal iyi olma puanlarının cinsiyete
göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. SONUÇ Araştırma sonuçlarına göre; sosyal iyi olma
ve akademik başarı ortalamasının öz-anlayışın anlamlı bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir ( R^2=.25).
Ayrıca algılanan ekonomik durumu yüksek düzey olan öğrencilerin öz-anlayış ve sosyal iyi olma puanları
algılanan ekonomik durumu orta ve düşük düzey olan öğrencilerin puanlarından anlamlı derecede daha
yüksek olduğu bulgulanmıştır. Son olarak cinsiyet açısından öğrencilerin öz-anlayış ve sosyal iyi olma
puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.
Keywords: Öz-anlayış, sosyal iyi olma, akademik başarı
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ERGENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: VAN ÖRNEĞİ
1

Yrd. Doç. Dr. ZÖHRE KAYA - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Bu çalışmada ergenlerin kişilik özellikleri ile saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi ve cinsiyet,
sınıf, başarı gibi değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin araştırılması amaçlanmıştır.
Araştırmanın katılımcılarını 2016-2017 eğitim öğretim yılında Van ilinde bulunan üç Anadolu lisesinde
öğrenim gören 682 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği ve Hızlı
Büyük Beşli Kişilik Testi aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde t testi, tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) ve Pearson korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, ergenlerin
saldırganlık davranışlarının orta düzeyde olduğu, en yüksek puanı uyumluluk ve deneyime açıklık kişilik
boyutlarından aldıkları görülmüştür. Cinsiyete göre bakıldığında, erkeklerin fiziksel ve sözel saldırganlık ile
saldırganlık toplam puanlarının kızlardan daha yüksek olduğu; öfke boyutunda ise kızların ortalamasının
erkeklerden yüksek olduğu görülmüştür. Sınıf ve başarı değişkenleri açısından bakıldığında; 10., 11. ve 12.
sınıfların saldırganlık ölçeğinin fiziksel, sözel, öfke ve toplam boyutlarından aldıkları puanların 9. sınıflardan
daha yüksek olduğu; kendisini çok başarısız olarak algılayan ergenlerin sözel saldırganlık, öfke ve saldırganlık
toplam boyutlarında en yüksek ortalamaya sahip oldukları görülmüştür. Kişilik özellikleri açısından
değerlendirildiğinde, uyumluluk ve sorumluluk boyutlarında kızların ortalamalarının erkeklerden yüksek
olduğu, duygusal denge boyutunda ise erkeklerin ortalamalarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Kişilik
özelliklerinin sınıf değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği, buna göre 9. sınıfların 10. ve 11. sınıflara
oranla sorumluluk puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Başarı açısından incelendiğinde, kendisini
çok başarısız olarak algılayan ergenlerin uyumluluk ve sorumluluk puanlarının daha düşük olduğu
bulunmuştur. Ayrıca, ailesinin ekonomik durumunu yüksek olarak algılayan ergenlerin deneyime açıklık
kişilik boyutundan daha yüksek puan aldıkları saptanmıştır. Araştırma sonucunda, kişilik özellikleri ile
saldırganlık arasındaki ilişkiyi gösteren modelin uygun olduğu, kişilik özelliklerinin saldırganlık
değişkenindeki toplam varyansın yaklaşık %19’unu açıkladığı görülmüştür. Regresyon katsayısının
anlamlılığına ilişkin t testi sonucu incelendiğinde uyumluluk, sorumluluk ve duygusal denge kişilik
özelliklerinin saldırganlık üzerinde negatif yönlü ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.
Keywords: Kişilik özellikleri, Saldırganlık, Ergen
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ERGENLERDE SALDIRGANLIĞIN YORDANMASINDA KİŞİLİK ÖZELİKLERİNİN ETKİSİ
1

Yrd. Doç. Dr. ZÖHRE KAYA - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Ergenlerin kişilik özelliklerinin saldırganlık davranışlarını yordayıp yordamadığının incelenmesi amacıyla
yapılan bu çalışma, Anadolu ve Meslek lisesine devam eden toplam 1235 öğrenci ile yürütülmüştür.
Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği ve Hızlı Büyük Beşli Kişilik Testi
aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde t testi, tek yönlü varyans analizi, saldırganlık ve kişilik özellikleri
arasındaki ilişki analizinde Pearson korelasyon analizi ve kişilik özelliklerinin saldırganlık üzerindeki etkisini
belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Kişilik testi alt boyutlarından uyumluluk,
dışa dönüklük, sorumluluk ve duygusal denge ile saldırganlık arasında ilişki olduğundan regresyon analizine
dahil edilmiştir. Kişilik özellikleri ile fiziksel saldırganlık, sözel saldırganlık, düşmanlık, öfke ve saldırganlık
toplam puanı arasındaki ilişkiyi gösteren modelin uygun olduğu; kişilik özelliklerinin, fiziksel saldırganlık
değişkenindeki toplam varyansın yaklaşık %8’ini, sözel saldırganlık değişkenindeki toplam varyansın yaklaşık
%9’unu, düşmanlık değişkenindeki toplam varyansın yaklaşık %12’sini, öfke değişkenindeki toplam
varyansın yaklaşık %20’sini ve saldırganlık genel değişkenindeki toplam varyansın yaklaşık %19’unu
açıkladığı görülmektedir. Regresyon katsayısının anlamlılığına ilişkin t testi sonucu incelendiğinde,
uyumluluk, sorumluluk ve duygusal denge kişilik özelliklerinin fiziksel saldırganlık üzerinde negatif yönlü ve
anlamlı; dışa dönüklük kişilik özelliğinin fiziksel saldırganlık üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkiye sahip
olduğu görülmektedir. Uyumluluk, sorumluluk ve duygusal denge kişilik özelliklerinin sözel saldırganlık
üzerinde negatif yönlü ve anlamlı; dışa dönüklük kişilik özelliğinin sözel saldırganlık üzerinde pozitif yönlü
ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Sorumluluk ve duygusal denge kişilik özelliklerinin düşmanlık üzerinde
negatif yönlü ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Uyumluluk, sorumluluk ve duygusal denge kişilik
özelliklerinin öfke üzerinde negatif yönlü ve anlamlı; dışa dönüklük kişilik özelliğinin öfke üzerinde pozitif
yönlü ve anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir. Uyumluluk, sorumluluk ve duygusal denge kişilik
özelliklerinin saldırganlık toplam puanı üzerinde negatif yönlü ve anlamlı; dışa dönüklük kişilik özelliğinin
saldırganlık toplam puanı üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.
Keywords: Anadolu lisesi, Meslek Lisesi, Saldırganlık, Kişilik
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. ZÖHRE KAYA

GEBELERİN ÖLÜM KAYGISI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Yrd. Doç. Dr. FAİKA ŞANAL KARAHAN - Uşak Üniversitesi - rehberlik ve psikolojik danışmanlık abd
2 Dr. EDA ÖZKAN - Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Kadın Doğum
3 Prof. Dr. ERDAL HAMARTA - Necmettin Erbakan Üniversitesi - rehberlik ve psikolojik danışmanlık

1

Bu araştırmanın amacı, gebelerdeki ölüm kaygısının bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma,
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Polikliniğine kontrole gelen 110
gebe olan ile 101 gebe olmayan kadın hastalarla gerçekleştirilmiştir. Örneklemi oluşturan kadınların yaşları
18 ile 38 arasında değişmektedir. Gebelerin ölüm kaygısını belirlemek amacıyla, geçerlilik ve güvenirlik
çalışması Sarıkaya (2013) tarafından yapılan ve ölümün belirsizliği, ölümü düşünme ve tanıklık, acı çekme
olmak üzere üç alt boyutu olan “Ölüm Kaygısı Ölçeği” ve kişisel ve aile ile ilgili bilgi edinmek amacıyla
araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Ölçek, 0-80 arası puanlanmaktadır ve
yüksek puanın alınması yüksek düzeyde ölüm kaygısına işaret etmektedir. Araştırmadan elde edilen
bulgulara göre, gebe olan kadınlarda ölüm kaygısı yüksek düzeydeyken gebe olmayan kadınlarda ölüm
kaygısı düşük düzeyde bulunmuştur. Yine gebelerde ölüm kaygısı düzeyini yükselten değişkenler arasında
katılımcıların gebeliğin son haftalarında olmaları, düşük yaşamaları, ailede gebelikten dolayı ölümün
gerçekleşmesi olduğu gözlenmiştir.
Keywords: ölüm kaygısı, gebelik, ölümün belirsizliği, ölümü düşünme ve tanıklık, acı çekme
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. FAİKA ŞANAL KARAHAN

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
294

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

ÖĞRETMEN ADAYLARINDA PSİKOLOJİK İYİ OLUŞUN YORDAYICISI OLARAK ALGILANAN SOSYAL
YETKİNLİK VE GÜVENGENLİK
1

Yrd. Doç. Dr. BÜNYAMİN ATEŞ - ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ - PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
2 Doktora Öğr. OĞUZHAN ÇELİK - Ankara Üniversitesi - PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Amaç: Bu araştırmada, algılanan sosyal yetkinlik ve güvengenlik değişkenlerinin öğretmen adaylarının
psikolojik iyi oluş düzeylerini ne kadar yordadığını incelemek amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma, ilişkisel
modelde bir çalışmadır. Çalışmanın araştırma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılında Erzincan
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan ve basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlenen
205’i erkek (%35,3) ve 375’i kız (%64,7) olmak üzere toplam 580 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma
grubunun yaş ortalaması 21.15’tir. Araştırmada veri toplama araçları olarak psikolojik iyi oluş ölçeği (Telef
2011;2013), sosyal öz-yeterlik algısı ölçeği (Palancı, 2004), Voltan-Acar kendini belirleme (güvengenlik)
envanteri (Voltan-Acar & Öğretmen, 2007) ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin
analizinde çoklu doğrusal regresyon analizinden adımsal (stepwise) regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular
ve Sonuç: Araştırmada elde edilen verilerin analizinde ilk olarak verilerin çoklu doğrusal regresyon analizi
için uygun olup olmadığına bakılmış; çoklu doğrusal regresyon analizinin temel varsayımlarının karşılandığı
görülmüştür. Bu doğrultuda yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda; birinci adımında incelenen
algılanan sosyal yetkinlik değişkeninin tek başına öğretmen adaylarında psikolojik iyi oluşun yaklaşık %
42’sini açıklamaktadır (R=.649; R2 =.422). İkinci adımında modele, algılanan sosyal yetkinlik değişkenine
güvengenlik değişkeni de eklenmiştir. Psikolojik iyi oluşu etkileyen diğer değişkenler sabit tutulduğunda
algılanan sosyal yetkinlik ve güvengenlik değişkenleri birlikte psikolojik iyi oluşun yaklaşık % 51’ini
açıklamaktadır (R=.714; R2 =.510). Yordayıcı değişkenlerin psikolojik iyi oluş üzerindeki göreli önemi sırası
ise algılanan sosyal yetkinlik ve güvengenliktir. Bu bulgulara bağlı olarak öğretmen adaylarında algılanan
sosyal yetkinlik ve güvengenlik değişkenlerinin, psikolojik iyi oluşun anlamlı düzeyde birer yordayıcıları
olduğu söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Algılanan sosyal yetkinlik, güvengenlik, öğretmen adayı, psikolojik
iyi oluş. *Bu bildiri Uzm. Psk. Danışman Oğuzhan ÇELİK tarafından Dr. Bünyamin ATEŞ danışmanlığında 2016
yılında tamamlanan yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
Keywords: Algılanan sosyal yetkinlik, güvengenlik, öğretmen adayı, psikolojik iyi oluş.
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ERGENLERDE AKADEMİK BAŞARININ YORDAYICISI OLARAK ALGILANAN SOSYAL YETKİNLİK
1
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Amaç: Bu araştırmada, ergenlerde algılanan sosyal yetkinlik değişkeninin akademik başarının anlamlı
düzeyde bir yordayıcısı olup olmadığını incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda “Ergenlerde
algılanan sosyal yetkinlik akademik başarının anlamlı düzeyde bir yordayıcısı mıdır?” sorusuna cevap
aranmıştır. Yöntem: Yapılan araştırma, ilişkisel modelde bir çalışmadır. Bu çalışmanın araştırma grubu;
2016-2017 eğitim-öğretim yılında Erzincan il merkezi lise kademesinde eğitim-öğretime devam eden ve
basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlenen 164 (%45.8) kız, 194 (%54.2) erkek olmak üzere toplam 358
lise öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırma grubunun yaş ortalaması 15.97’dir. Araştırmada veri toplama
araçları olarak algılanan sosyal yetkinlik ölçeği (Sarıçam, Akın, Akın, & Çardak, 2013) ve araştırma
kapsamında oluşturulan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları
öğrencilere araştırmacı tarafından gruplar halinde uygulanmıştır. Veri toplama araçları gruplara
uygulanmadan önce araştırmanın amacı hakkında bilgi verilmiştir. Bulgular ve Sonuç: Araştırmada elde
edilen verilerin analizinde ilk olarak verilerin basit doğrusal regresyon analizi için uygun olup olmadığına
bakılmış ve basit doğrusal regresyon analizinin temel varsayımlarının karşılandığı görülmüştür. Yapılan
analiz sonucunda, yordayan değişkenin model üzerinde yordama işlemini başarıyla yerine getirdiği yani
regresyon işleminde kurulan modelin istatiksel olarak anlamlı olduğu (F1/356=116.88; p<.01) ve algılanan
sosyal yetkinliğin akademik başarıdaki toplam varyansın yaklaşık olarak %25’ini açıkladığı görülmüştür
(R=.497; R2 =.247). Beta katsayısı (.497) ve Beta katsayısının anlamlılığına ilişkin t testi (t=10.81; P<.01)
sonuçları da anlamlı bulunmuştur. Bu bulgulara bağlı olarak ergenlerde algılanan sosyal yetkinlik
değişkeninin akademik başarının anlamlı düzeyde bir yordayıcısı olduğu söylenebilir. Anahtar Kelimeler:
Akademik başarı, algılanan sosyal yetkinlik, ergen.
Keywords: Akademik başarı, algılanan sosyal yetkinlik, ergen.
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SELF COMPASSİON LEVELS OF ERASMUS AND NON-ERASMUS STUDENTS
1

Yrd. Doç. Dr. ALEV ERENLER - Sinop Üniversitesi - Tekstil
2 Okutman YELİZ YAZICI - Sinop Üniversitesi -

Erasmus is a program actively applied in many universities in many forms since 1987 ( Erasmus Program,
2017). It has been defined as 'the opportunity of students to study or gain a work experience in a different
European country'. It has thirty years of background in Turkey and one of the main purposes of the program
is to help participants to develop their personal, educational and cultural conceptions. It is a varied
exchange process which takes place both in educational and cultural levels. In this varied exchange
environment process, participants experience many problematic or tough situations such as being away
from home and familiar environment, not knowing the target language etc. The study aims to compare the
self-compassion levels of the Erasmus participants and Non-erasmus ones. It is because self-compassion is
considered as an emotional balancing strategy which transforms the negative emotions and ideas into selfacception and by this way decreasing the depression and anxiety levels and developing self-respect and life
satisfaction ( Neff, 2003; Neff, Rude and Kirkpack, 2007). Having a life changing experience Erasmus can be
said a key element in developing self-compassion levels and to define the participants`levels, Self
Compassion Scale (Deniz, Kesici & Sumer,2008) was applied. Non-erasmus ones, meaning the same level
students but not the part of the Erasmus project, were also applied the same questionnaire to make
comparison. It seems both of the participant groups have similar problems and it is tried to define the
difference between them. With this aim the gathered data was analyzed in SPSS program along with the
demographic factors. The questionnaire were applied both in online environment and face to face
interviews. The relation between the factors and the demographic values have been examined via
correlation analysis and it will be discussed in detail along with the related literature
Keywords: Erasmus, self-compassion,Erasmus students
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ERGENLERDE EMPATİK EĞİLİM VE SOSYAL DIŞLANMA: BETİMSEL BİR ÇALIŞMA
1

Öğr. Gör. Dr. AYÇE BÜYÜKCEBECİ - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu - Çocuk Bakım ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
2 Yrd. Doç. Dr. SEYDİ AHMET SATICI - Artvin Çoruh Üniversitesi - Rehberlik Psikolojik Danışmanlık

Bu araştırmada ergenlerin empatik eğilimleri ile sosyal dışlanmaları farklı sosyo-demografik özellikler
açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda ergen empatik eğilimin bilişsel ve duygusal boyutları ile
sosyal dışlanmanın önemsenmeme ve dışlanma boyutlarının cinsiyete, okul öncesi eğitim alıp almamaya,
sınıf düzeyime ve okul türüne göre farklılaşıp farklılaşmadığı ele alınmıştır. Çalışma yaşları 14 ile 18 (Yaş ort
= 16.14, SD = 0.93) arasında değişen 449 ergen üzerinde yürütülmüştür. Ergenlerin 232’i (%52) kız ve 217’ı
(%48) erkektir. Veri toplama aracı olarak KA-Sİ Çocuk ve Ergenler İçin Empatik Eğilim Ölçeği ve Ergenler için
Sosyal Dışlanma Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde; bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans
analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularında; kız ve erkek ergenlerin önemsenmeme ve dışlanma boyutunda
anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Diğer taraftan, bilişsel empati [t (447) = 5.65, p < . 01] ve
duygusal empati [t (447) = 4.48, p < . 01] de ise kızların lehine anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir.
Okulöncesi eğitim alıp almaları açısından; sosyal dışlanmanın ve empatik eğilimin tüm alt boyutlarından
anlamlı farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Benzer şekilde sınıf düzeyi açısından da 9. 10. ve 11. sınıfta
öğrenim gören ergenlerin sosyal dışlanmanın ve empatik eğilimin tüm alt boyutlarından anlamlı bir farklılık
göstermediği, dolayısıyla birbirlerine yakın düzeyde oldukları görülmüştür. Son olarak, 8 farklı okul türünün
empatik eğilim ve sosyal dışlanma boyutları açısından farklılaşması incelendiğinde; empatik eğilim ve
önemsenmeme açısından anlamlı bir farklılığın olmadığı, ancak dışlanma boyutunda anlamlı bir farkın söz
konusu olduğu anlaşılmıştır; [F (7, 441) = 2.55, p < .05]. Bu farklılığın kaynağını saptamak için yürütülen
Tukey çoklu karşılaştırma testinde; Meslek Liselerinde öğrenim gören ergenlerin dışlanma düzeyleri
Anadolu Lisesinde öğrenim gören ergenlerin dışlanma düzeylerinden anlamlı biçimde daha yüksek olduğu
saptanmıştır.
Keywords: Ergenlik,Empatik Eğilim, Sosyal Dışlanma
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SOSYAL BECERİ EĞİTİM PROGRAMININ OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ
DÜZEYLERİNE ETKİSİ
2
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Y. Lisans Öğr. ÖZGE ÇELER - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİMDALI

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğrencilerinin sosyal becerilerini artırmak amacıyla geliştirilen sosyal
beceri eğitim programının etkililiğini incelemektir. Çalışma kapsamında Burdur Nene Hatun Anaokulu’nda
2016-2017 Eğitim-Öğretim döneminde 60-66 ay aralığındaki öğrencilerinden en büyük yaş grubu olan sınıf
seçilmiştir. Sosyal Beceri Eğitimi Programı’nın okul öncesi öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerine etkisinin
incelenmesi amaçlanan bu araştırmada, “ön-test, son-test, kontrol ve izleme gruplu deneysel model”
uygulanmıştır. Süreçte kullanılan Sosyal Beceri Ölçeği, öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından her bir
öğrenci için öntest-sontest olmak üzere iki kere doldurulmuştur. 24 kişiden oluşan sınıftan 12 kişilik deney
grubu ve 12 kişilik kontrol grubu oluşturulmuştur. Deney grubuna 10 hafta boyunca uygulanan 10
oturumdan oluşan psiko-eğitim programı Şubat 2017’de başlamıştır ve her oturum 45-60 dakika sürmüştür.
Bu süre zarfında kontrol grubuna herhangi bir eğitim verilmemiştir. Eğitim sonunda araştırmada bulunan
bulgulara göre; deney grubunun sontest puanları kontrol grubunun sontest puanlarından anlamlı derecede
farklı bulunmuştur. Bu fark deney grubunun sontest puanları lehinedir. Bir diğer bulguya bakıldığında da
deney grubunun sontest puanları öntest puanlarından anlamlı derecede farklı bulunmuştur. Bu fark deney
grubunun sontest puanları lehinedir. Elde edilen sonuçlara göre hazırlanan sosyal beceri eğitim programının
deney grubunda yer alan okul öncesi öğrencileri için etkili ve uygun olduğu söylenebilir.
Keywords: Okul Öncesi, Psiko-Eğitim, Sosyal Beceri
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PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNDE UMUT VE MENTAL İYİ OLUŞ: YAPILANDIRMACI
DÜŞÜNMENİN ARACI ROLÜ
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Bu çalışmanın amacı, pedagojik formasyon öğrencilerinde umut ve mental iyi oluş arasındaki ilişkide
yapılandırmacı düşünmenin aracılığını incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Alanya Alaaddin
Keykubat Üniversitesi’nde pedagojik formasyon eğitimi alan, 212’si kadın (%74.4), 73’ü erkek (%25.6) olmak
üzere toplam 285 kişi oluşturmuştur. Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 20.49, Ss=2.09’dur.
Araştırmada ilişkisel desen kullanılmıştır. Araştırmanın değişkenleri olan umut (yordayıcı değişken),
yapılandırmacı düşünme (aracı değişken) ve mental iyi oluş (sonuç değişkeni) arasındaki nedensel ilişkiler
aracılık analizleri yapılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak Sürekli Umut Ölçeği,
Mental İyi Oluş Ölçeği, Yapılandırmacı Düşünme Envanteri ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin
analizinde betimsel istatistikler, Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Verilerin “doğrusallık” ve
“normallik” sayıltılarına zarar verecek uç değerler olup olmadığını anlamak amacıyla Mahalanobis uzaklık
değerleri hesaplanmıştır. Mahalonobis uzaklık değeri χ²(3;.01) = 11.35’den büyük 1 gözlem (multivariate
outlier) değerlendirme dışında bırakılmıştır. Geriye kalan 284 gözlem üzerinden işlemlere devam edilmiştir.
Verilerin normal dağılımı sahip olup olmadığını belirlemek için basıklık ve çarpıklık değerleri incelenmiştir.
Araştırmada, test edilen modelin aracılık etkilerinin istatistiksel olarak önemli olup olmadığı Hayes (2012;
2013) tarafından geliştirilen yazılım aracılığıyla, Sıradan En Küçük Kareler Regresyona dayalı yaklaşım ve
Bootstrap Yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmanın Bootstrap analizleri, PROCESS Macro aracılığıyla “Multiple
Mediation Model 4” yürütülerek gerçekleştirilmiştir. Araştırmada anlamlılık düzeyi .01 olarak alınmıştır.
Araştırmanın verilerinin analizinde, IBM SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Korelasyon değerleri
incelendiğinde umut ile yapılandırmacı düşünmenin (.42 p<.01) ve mental iyi oluşun (.61 p<.01) olumlu
yönde anlamlı olarak ilişkili olduğu; yapılandırmacı düşünme ile mental iyi oluşun (.43 p<.01) olumlu yönde
anlamlı olarak ilişkili olduğu görülmüştür. Kuramsal olarak beklendiği üzere tüm değişkenler arasında olumlu
yönde anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Ayrıca, tüm modelin anlamlı düzeyde olduğu (F(2-276)= 95.09, p<.01)
ve mental iyi oluşun toplam varyansının % 41’ini açıkladığı görülmektedir. Araştırma bulgularına göre
umudun, yapılandırmacı düşünme aracılığıyla mental iyi oluş üzerindeki dolaylı etkisi istatistiksel açıdan
önemlidir.
Keywords: umut, mental iyi oluş, yapılandırmacı düşünme, aracılık
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MESNEVİ HİKAYELERİ SOSYAL KAYGI’NIN TEDAVİSİNDE KULLANILABİLİR Mİ?
1

Doç. Dr. AHMET RAGIP ÖZPOLAT - Erzincan Üniversitesi - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Bu çalışmanın amacı, kaygı ve depresyon düzeyi yüksek olan öğrencileri belirleyerek bu öğrencilerin kaygı
ve depresyon düzeylerini azaltmada mesneviden seçilen hikayelerin grup terapi programıyla etkili olup
olmayacağını test etmektir. Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 öğretim yılında Erzincan
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenimlerine devam eden 150 öğrenci arasından seçkisiz olarak belirlenen
12 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma grubunun yaş ortalaması 19.01’dir Araştırmada 2x2‟lik split-plot
faktöryel (karışık) desen kullanılmıştır. Bu desende birinci faktör bağımsız işlem gruplarını (deney ve kontrol)
gösterirken, diğer faktör bağımlı değişkene ilişkin farklı koşullardaki tekrarlı ölçümleri (ön-test, son-test
ölçümü) göstermektedir. Araştırmanın bağımsız değişkeni Mesneviden seçilen hikayelerden oluşan
programdır. Araştırmanın Bağımlı değişkenleri ise öğrencilerin depresyon düzeyleri ve sosyal kaygı
düzeyleridir. Bu çalışmada veri toplama araçları olarak Sosyal Kaygı/Anksiyete Ölçeği, Beck Depresyon
Ölçeği, Görüşme Formu ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ise ilişkili
ölçümler için Wilcoxon İşaretli Sıralar testi, ilişkisiz ölçümler için Mann Whitney U-testi kullanılmıştır Çalışma
sonuçlarına göre mesneviden seçilen hikayelerin grup terapi oturumlarına gönüllü olarak katılan
öğrencilerin depresyon ve sosyal kaygı düzeylerini azaltmada etkili olduğu bulgulanmıştır.
Keywords: Mesnevi, Sosyal Kaygı, Depresyon
Corresponding Author: Doç. Dr. AHMET RAGIP ÖZPOLAT

PERCEPTİON OF ‘EDUCATİON’ AS A POSİTİVE SUPPORTİVE FACTOR İN TERMS OF BİG FİVE
PERSONALİTY TRAİTS
2

1 Okutman YELİZ YAZICI - Sinop Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. ALEV ERENLER - Sinop Üniversitesi -

Education is a systematic approach carried throughout a defined period of time aiming to teach, learn and
exchange knowledge and abilities in certain places supplied with required equipments. In this general
definition of education, it can be said that there has been a lot of changes and evolution in education as in
every concept of the process. The main elements in these changes seems technological developments and
it effects not only school conception but also education itself. This study aims to investigate and define the
perceptions of the students towards education. The participants has selected randomly from different
levels and along with the demographic factors the related analysis has been carried in SPSS program. Along
with a questionnaire, the participants are also asked to make their own definition of ‘education’. Education
is handled as not a learning teaching process only, but as a social place where some behaviours are acquired
along with the knowledge. At this point the relation between big five personality factors and positive
support factors are evaluated in the concept of the study. The findings are evaluated according to the
related literature.
Keywords: Big five personality factors, education, positive support factor
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ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN VE OLMAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-YETERLİK ALGILARI
İLE SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE İFADE TARZLARININ İNCELENMESİ
1

Doktora Öğr. UMAY BİLGE BALTACI - Necmettin Erbakan Üniversitesi - EĞİTİM BİLİMLERİ
2 Doç. Dr. SELAHATTİN AVŞAROĞLU - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Eğitim Bilimleri

Bu araştırmada öğrenme güçlüğü olan ve olmayan ortaokul öğrencilerinin öz-yeterlik algıları, sürekli öfkeleri
ve öfke ifade tarzları incelenmiştir. Çalışmanın araştırma grubunu öğrenme güçlüğü olan 55 kişi ve olmayan
55 kişi olmak üzere toplam 110 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada “Kişisel Bilgi Formu”,
“Çocuklar İçin Öz-yeterlik Ölçeği’’, “Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği” kullanılmıştır. Gerçekleştirilen
araştırmada verilerin analizleri SPSS 20 paket programıyla yapılmıştır. Çalışmanın araştırma grubundaki
öğrencilerin farklı özelliklerde olması nedeniyle öz-yeterlik ve öfke ölçeklerinden elde edilmiş puanlar
üzerinde normal dağılım analizleri yapılmıştır. Shapiro-Wilk Testiyle yapılan analizlere göre iki ölçeğin tüm
puanlarından elde edilen veriler normal dağılım varsayımlarını karşılamamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada
iki ölçekten elde edilen veriler üzerinde Non-Parametrik istatistik teknikleri kullanılmıştır. Verilerin
analizinde, Mann-Whitney U Testi uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir: 1.
Öğrenme güçlüğü olan ve olmayan ortaokul öğrencilerinin genel öz-yeterlik ve öz-yeterlik alt boyutları puan
ortalamaları arasında anlamlı farklar bulunmuştur. Öz- yeterlik ölçeğinin tüm boyutlarında ve toplam
puanlarında öğrenme güçlüğü olmayan öğrencilerin olan öğrencilerden daha yüksek ortalamalar aldığı
görülmektedir. 2. Öğrenme güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin sürekli öfke ve öfke ifade tarzları puan
ortalamaları arasında anlamlı farklar söz konusudur. Ayrıntılı analizlere göre öğrenme güçlüğü olan
öğrencilerin içe yönelik öfkeleri yüksek düzeyde görülürken öğrenme güçlüğü olmayan öğrencilerin ise öfke
kontrollerinin daha yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuçlara göre tartışma ve önerilere
yer verilmiştir.
Keywords: öğrenme güçlüğü, öz-yeterlik, öfke
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE ÇATIŞMA ÇÖZME DAVRANIŞLARININ
ÖZNEL İYİ OLUŞLARINI YORDAMASI
Y. Lisans Öğr. BULUT AKDOĞAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - psikolojık danışmanlık ve rehberlik
Yrd. Doç. Dr. S.BARBAROS YALÇIN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - psikolojık danışmanlık ve rehberlik

1
2

Bu araştırmada lise öğrencilerinin çatışma çözme becerilerinin ve psikolojik dayanıklılık düzeylerinin,
öğrencilerin öznel iyi olma seviyelerini nasıl etkilediği incelenmiştir. Araştırma 2013-2014 Eğitim- Öğretim
yılında Kırıkkale il merkezinde öğrenimlerine devam eden 313’ ü kız 235’ i erkek toplam 548 lise öğrencisi
oluşturmaktadır. Araştırmada“ Kişisel Bilgi Formu”, “Çatışma Çözme Davranışı Belirleme Ölçeği” , “Ergen
Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği” ve “ Öznel İyi Oluş Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, tek yönlü
varyans analizi( ANOVA), Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı tekniği ve çoklu regresyon
yöntemleri kullanılmıştır. Ayrıca tek yönlü varyans analizi sonucunda elde edilen F değerinin anlamlı
bulunduğu durumlarda farkın kaynağını saptamak amacıyla Tukey HSD uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına
göre; kız öğrencilerin saldırganlık ve problem çözme puan ortalamaları cinsiyete göre farklılaşmaktadır.
Psikolojik dayanıklılık alt boyutlarından, aile desteği, akran desteği, okul desteği ve empati boyutu puan
ortalamalarının cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Kız öğrencilerin puan ortalamalarının erkeklere göre pozitif
yönde ve anlamlı düzeyde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Çatışma Çözme Davranışı Belirleme Ölçeği alt
boyutlarından, problem çözme becerileri puan ortalamaları, sınıf seviyelerine göre anlamlı düzeyde
farklılaşmaktadır. 9. ve 10. Sınıf öğrencilerinin puan ortalamalarının, 11. Sınıf puan ortalamalarından anlamlı
düzeyde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Psikolojik dayanıklılık alt boyutları puan ortalamalarının sınıf
seviyesine göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Ergen Öznel İyi Oluş ölçeği alt boyutları ile ÇÇDBÖ alt
boyutlarından saldırganlık ile negatif yönde, problem çözme ile pozitif yönde 0.01 anlamlılık düzeyinde bir
ilişkiye rastlanmıştır. EÖİOÖ alt boyutlarından aile desteği, akran desteği, okul desteği ve mücadele azmi
boyutu ile Ergen Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği alt boyutları puanları arasında pozitif yönde ve 0.01 anlamlılık
düzeyinde bir ilişki bulunmuştur. Lise öğrencilerin sınıf değişkenine göre öznel iyi oluş seviyelerinde
herhangi bir farklılaşmanın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. EPDÖ alt boyutlarından; aile desteği, akran
desteği, okul desteği, mücadele azmi ve uyum boyutunun ve ÇÇDBÖ alt boyutlarından, problem çözme ve
saldırganlık boyutunun öznel iyi oluşun önemli bir yordayıcısı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords: öznel iyi oluş,psikolojık dayanıklılık,çatışma çözme
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞIN YORDAYICISI OLARAK DEĞER
YÖNELİMLERİ
1

Araş. Gör. MURAT AĞIRKAN - Erzincan Üniversitesi - rehberlik ve psikolojik danışmanlık
Doç. Dr. MÜCAHİT KAĞAN - Erzincan Üniversitesi - rehberlik ve psikolojik danışmanlık

2

Amaç: Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinde psikolojik dayanıklılığın yordayıcısı olarak değer
yönelimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma ilişkisel tarama modelinde
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu 2016-2017 akademik yılında Erzincan Üniversitesi
Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 3766 öğrenci arasından tabakalı örneklem yöntemiyle
belirlenen 200’ü erkek (%36,3) ve 351’ i kız (%63,7) olmak üzere toplam 551 üniversite öğrencisi
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak, Schwartz ve diğ. (2012) tarafından geliştirilen
Portre Değerler Anketi (PDA57), Terzi (2016) tarafından geliştirilen Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği (PDÖ) ve
araştırma kapsamında hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler analiz
öncesinde, parametrik ya da non-parametrik istatistikler için uygun olup olmadığına (normallik dağılımına,
çarpıklık-basıklık, ortalama, ortanca, mod, saçılım ve histogram grafiklerine) ve grupların varyans eşitliğine
(Levene F Testi) bakılarak veri analizine başlanmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda verilerin normal
dağılım gösterdiği, grup varyanslarının eşit olduğu görülmüş ve veri setinin parametrik istatistikler için uygun
olduğu belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler için Kısmi Korelasyon Analizi ve Çoklu Regresyon
Analizi yöntemleri uygulanmış, kısmi korelasyon analizi sonrasında psikolojik dayanıklılık ile ilişkili olan
değerler adımsal (stepwise) regresyon modeline alınmıştır. Bulgular ve Sonuç: Yapılan analizlerde Uyarılma,
Özyönelim-Düşünce, Evrenselcilik-Hoşgörü, Başarı, Güç-Kaynaklar, Güvenlik-Toplumsal ve EvrenselcilikDoğa değer tipleri birlikte üniversite öğrencilerinde psikolojik dayanıklılık düzeyinin % 33,3’ ünü açıkladığı
(R=.577; R2 =.333; p<.01) bulgulanmıştır. Bu bulgulara göre üniversite öğrencilerinin sahip olduğu Uyarılma,
Özyönelim-Düşünce, Evrenselcilik-Hoşgörü, Başarı, Güç-Kaynaklar, Güvenlik-Toplumsal ve EvrenselcilikDoğa değer yönelimlerinin, psikolojik dayanıklılık düzeylerini anlamlı düzeyde yordadıkları söylenebilir. *Bu
çalışma, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Doç. Dr. Mücahit KAĞAN danışmanlığında yapılan
birinci yazarın yüksek lisans tezinin bir kısmından özetlenerek hazırlanmıştır.
Keywords: Değerler,Psikolojik Dayanıklılık,Üniversite Öğrencileri
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL FOBİNİN YORDAYICISI OLARAK MÜKEMMELİYETÇİLİK
1

Araş. Gör. NAMIK KEMAL HASPOLAT - Erzincan Üniversitesi - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
2 Doç. Dr. MÜCAHİT KAĞAN - Erzincan Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD.
3 Araş. Gör. MURAT AĞIRKAN - Erciyes Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD.

Amaç: Bu araştırma üniversite öğrencilerinde sosyal fobinin yordayıcısı olarak mükemmeliyetçilik
düzeylerinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Yapılan araştırma, ilişkisel tarama modelinde bir
çalışmadır. Bu çalışmanın araştırma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Erzincan Üniversitesi Eğitim
Fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören 335 (%61,6) kız, 209( %38,4) erkek olmak üzere toplam 544
üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma grubunun yaş ortalaması 21.45’tir. Araştırmada veri
toplama araçları olarak Sosyal Kaygı Ölçeği (SKÖ), Frost Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği (FÇBMÖ) ve
araştırma kapsamında hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Araştırmada elde
edilen verilerin analizinde ilk olarak verilerin basit doğrusal regresyon analizi için uygun olup olmadığına
bakılmış ve basit doğrusal regresyon analizinin temel var sayımlarını karşıladığı görülmüştür. Bu doğrultuda
yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonucunca, yordanan değişkenin model üzerinde yordama işlemini
başarı ile yerine getirdiği, yani regresyon işleminde kullanılan modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu (F1542=117.08 p<.01) belirlenmiştir. Araştırmada Beta katsayısı .421 ve beta katsayısına ilişkin t testi (t=10.82;
p<.01) sonuçları anlamlı bulunmuştur. Mükemmeliyetçilik sosyal fobideki toplam varyansın yaklaşık olarak
%18’ini açıklamaktadır (R=.421; R2 =.178; p<.01). Bu bulgular sonucunda üniversite öğrencilerinin
mükemmeliyetçilik düzeylerinin onların yaşamış oldukları sosyal fobinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu
söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Mükemmeliyetçilik, sosyal fobi, üniversite öğrencileri
Keywords: Mükemmeliyetçilik, sosyal fobi, üniversite öğrencileri
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TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL DURUMLARININ VE
ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
2

1 Öğr. Gör. ZEHRA GEDİK - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri MYO
Yrd. Doç. Dr. ERKAN EFİLTİ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Eğitim Fakültesi/ Özel Eğitim

Bu araştırmanın amacı; terapi ve rehabilitasyon bölümü engelli bakım programı öğrencilerinin, ruhsal
durumlarını ve etkileyen faktörlerin bazı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada nicel araştırma
yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Derogatis ve
arkadaşları (1973), tarafından geliştirilen, geçerlilik ve güvenirliği Dağ (1991), tarafından yapılan Ruhsal
Belirti Tarama Ölçeği (SCL-90-R) ve öğrenci bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ise Ağrı
İbrahim Çeçen Üniversitesi Terapi Ve Rehabilitasyon bölümüne devam eden 141 öğrenci oluşturmaktadır.
Verilerin analizinde 6 farklı istatistiksel analiz kullanılmış olup bu analizler bilgisayarda SPSS 22.00 istatistik
paket programı ile yapılmıştır. Bu analizler şunlardır: 1. Frekans 2. Yüzde 3. t Testi 4. Tek Yönlü Varyans
analizi (ANOVA) 5. Dunnet T3 Post Hoc testi 6. Mann Whitney U testi Araştırma sonuçlarına göre; Genel
Semptom Indeksi puan ortalamasının 1.13±.59 olduğu görülmektedir. Bu bulgular, Terapi ve Rehabilitasyon
bölümü öğrencilerinin psikolojik belirtilerinin düşük olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin yaşlarına göre
SCL-90’ın “Somatizasyon”, “Obsessif Kompulsif Bozukluk”, “Kişilerarası Duyarlılık”, “Depresyon”,
“Anksiyete”, “Öfke ve düşmanlık”, “Fobik anksiyete”, “Paranoid düşünceler”, “Psikotizm” boyutları ve
“Genel Semptom Indeksi” puanları açısından aralarında fark olmadığını göstermektedir. Cinsiyetlerine göre
SCL-90’ın “Somatizasyon”, “Obsessif Kompulsif Bozukluk”, “Kişilerarası Duyarlılık”, “Depresyon”,
“Anksiyete”, “Öfke ve düşmanlık”, “Fobik anksiyete”, “Paranoid düşünceler”, “Psikotizm” boyutları ve
“Genel Semptom Indeksi” puanları açısından aralarında fark olmadığını göstermektedir. 1. sınıf
öğrencilerinin “Kişilerarası Duyarlılık” boyutu puan ortalamasının 1.23 olduğu 2. sınıf öğrencilerinin ise 1.55
olduğu ve sonuç olarak 2. sınıf öğrencilerinin “Kişilerarası Duyarlılık” durumlarının daha kötü olduğu
söylenebilir. Bölüm öğrencilerinin aylık gelirine göre SCL-90’ın “Obsessif Kompulsif Bozukluk” puanları
açısından aralarında fark olduğu, SCL-90’ın “Somatizasyon”, , “Kişilerarası Duyarlılık”, “Depresyon”,
“Anksiyete”, “Öfke ve düşmanlık”, “Fobik anksiyete”, “Paranoid düşünceler”, “Psikotizm” boyutları ve
“Genel Semptom Indeksi” puanları açısından aralarında fark olmadığını göstermektedir. Aylık geliri 250-500
TL ve 751-1000 TL olan öğrencilerin aylık geliri 501-750 TL olan öğrencilere göre, “Obsessif Kompulsif
Bozukluk” puanları daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
Keywords: Ruh Sağlığı, Terapi ve Rehabilitasyon, Engelli Bakım, Bakım Personeli
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PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN, VELİ VE
ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
2

1 Doç. Dr. BÜLENT GÜNDÜZ - Mersin Üniversitesi - PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ANA BİLİM DALI
Uzman UĞUR ÇAPULCUOĞLU - DAVULTEPE ATATÜRK ORTAOKULU - PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ANA BİLİM DALI

Bu araştırma, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) hizmetlerine ilişkin öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerini
incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Durum tespiti niteliğinde betimsel bir çalışma olan ve nitel
araştırma tekniği kullanılan araştırmanın çalışma grubunu, Mersin ili Mezitli ilçesinde bulunan ilkokul,
ortaokul ve liselerden olasılığı bilinmeyen örnekleme yöntemlerinden kolay örnekleme yöntemi kullanılarak
seçilen 5 ilkokul, 5 ortaokul ve 5 lise öğretmeni ile aynı okullarda öğrenim gören 15 öğrenci ve bu
öğrencilerin velileri oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve beş
temayı yansıtan; yorumlama ve listeleme sorularından oluşan açık ve kapalı uçlu anket formu kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda öğretmenler ve öğrenciler, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini sorunların
çözümüne yardımcı; veliler ise ders çalışma becerilerini destekleyici bir hizmet alanı olarak tanımlamıştır.
Bunun yanında öğretmenler sınıf içi aktivitelerin artırılmasını; veliler veli iletişimine ağırlık verilmesini ve
öğrenciler ise sevecen davranışlar sergilemelerini psikolojik danışmanlardan beklemektedir. Ayrıca üç grup
da PDR hizmetlerinin çok gerekli olduğunu düşünürken, yeteri kadar etkili olmadığını belirtmiştir. Araştırma
sonuçlarına bakıldığında öğretmenlerin daha çok olumsuz davranışların çözümüne yardımcı bir birim
olmasına, veliler akademik becerilerin artırılmasına dönük hizmetlerin yer aldığı çalışmaların yapılmasına
vurgu yapmıştır. Öğrenciler ise daha çok kendi sorunlarını anlatabilecekleri bir hizmet olarak PDR
hizmetlerini değerlendirmektedir. Ayrıca her üç grup da bireysel görüşmelere ağırlık verilmesinin gerekli
olduğunu, psikolojik danışmanların bu konuda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirtmiştir.
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ERGENLERİN ANNE-BABADAN ALGILADIKLARI PSİKOLOJİK İSTİSMAR VE AKRAN İLİŞKİLERİ İLE
RİSK ALMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. THE RELATİONSHİP BETWEEN ADOLESCENTS’
RİSK TAKİNG BEHAVİORS WİTH PSYCHOLOGİCAL MALTREATMENT PERCEİVED FROM PARENTS
AND FRİENDSHİP QUALİTİES.
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Bu çalışmada ergenlerde anne-babadan algılanan psikolojik istismar ve akran ilişkileri ile risk alma davranışı
arasındaki ilişki incelenmektedir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde bir çalışma olup, katılımcıları, Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 9.- 12. sınıflarına devam eden %42,6’sı kız, %57,4’ü erkek olmak
üzere toplam 141 lise öğrencisi ergenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi
formu, Psikolojik İstismar Ölçeği (PİÖ-27), Akran İlişkileri Ölçeği ve Ergenlerde Risk Alma Ölçeği (ERAÖ)
kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi, Pearson Çarpım Moment Korelasyon Katsayısı, çoklu regresyon
analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; erkeklerin trafikle ilgili risk alma alt boyut puanları,
kızlardan anlamlı düzeyde daha yüksektir. Psikolojik istismar algısının ergenlerde risk alma davranışı
üzerinde pozitif yönlü; akran ilişkilerinin ergenlerde risk alma davranışı üzerinde negatif yönlü ve anlamlı
düzeyde bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Psikolojik istismar algısı ve akran ilişkileri birlikte ergenlerde
risk alma davranışındaki toplam varyansın yaklaşık %16’sını açıklamaktadır. Bu sonuçlar doğrultusunda,
ergenlerde risk alma davranışının azaltılmasına yönelik uygulamalar yapılması, anne babalara istismar
kapsamındaki davranışları konusunda farkındalık kazandıracak programlar geliştirilmesi ve olumlu akran
ilişkilerinin desteklenmesine dönük ergenlere önleyici psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları önemli
görülmektedir.
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SOSYAL BECERİ EĞİTİMLERİNİN HAZIRLANMASINDA KULLANILAN YÖNTEM: LİTERATÜR
TARAMASI
1
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Bu literatür derlemesinde ülkemizde ve yurt dışında yapılan 15 adet sosyal beceri eğitiminin nasıl bir yöntem
kullanılarak hazırlandığı incelenmiştir. Yapılan incelemede sosyal beceri eğitimlerinin nasıl hazırlandığı
sorusuna cevap bulunmaya çalışılmış ve içeriklerin hangi yaklaşımlarla hazırlandığına bakılmıştır. Yapılan
inceleme sonucunda eğitimlerin 8 ile 12 oturum arasında olduğu tespit edilmiştir. Bu oturumların her birinin
süresinin 60 dakika ile 120 dakika arasında değiştiği tespit edilmiştir. Bu eğitimlerde model olarak ön testson test kontrol gruplu desen kullanıldığı ve ölçek olarak da bağımlı değişkeni tanımlayan ölçekler
kullanıldığı tespit edilmiştir. Eğitimlerin, sayısı 15 ile 20 arasında değişen deney ve kontrol gruplarıyla
yürütüldüğü tespit edilmiştir. Eğitimlerdeki oturumların bilişsel-davranışçı yöntemi esas alan etkinliklerden
oluştuğu ve eğitimin değerlendirilmesi için elde edilen verilerin analizinde SPSS programı kullanıldığı
saptanmıştır.
Keywords: Sosyal Beceri Eğitimi
Corresponding Author: Dr. İZZET PARMAKSIZ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞAÇIKMA VE AKADEMİK ÖZ YETERLİLİK
DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
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1

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma ve akademik öz-yeterlik algı düzeylerinin;
cinsiyet, anne ve baba öğrenim durumları, algılanan sosyo-ekonomik düzey, algılanan okul başarısı, öğrenim
sürecinde kalınan yer değişkenleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaç
doğrultusunda çalışmaya Erzincan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 1.sınıfa
devam etmekte olan gönüllü 81 (48 kız,33erkek) öğrenci katılmıştır. Araştırmada Jerusalem ve Schwarzer
(1981) tarafından geliştirilen, Türkçe güvenirlik ve geçerlik çalışması Yılmaz ve ark. (2007) tarafından yapılan
“Akademik Öz yeterlik Ölçeği” ve Özbay ve Şahin(1997)tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan” Stresle Başa
Çıkma Tutumları Envanteri” kullanılmıştır. Ayrıca araştırmacılar tarafından “Kişisel Bilgi Formu” hazırlanmış
ve uygulanmıştır. Bu araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Verilerin analizinde t-testi ve Tek
Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyet değişkenine göre Stresle başa çıkma alt
boyutu Kaçma soyutlanma (Biyo Kimyasal) puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu
görülmüştür. Erkeklerin ortalamaları kızların ortalamalarından anlamlı bir şekilde fazladır. Anne öğrenim
düzeyi Stresle başa çıkma alt boyutu Kabul bilişsel yeniden yapılanma puanları arasında istatistiksel açıdan
anlamlı bir fark görülmüştür. Ortaöğretim mezunlarının ortalamaları ilkokul mezunlarının ve üniversite
mezunlarının ortalamasından anlamlı şekilde fazladır. Kalan değişkenlerin anlamlı bir fark göstermediği
bulunmuştur.
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN HOŞGÖRÜ EĞİLİMİ VE ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİLERİNE YÖNELİK
İHTİYAÇ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
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Bu araştırmada Yatılı İlköğretim Bölge Okulları'nda (YİBO) kalan ve kalmayan 8.sınıf öğrencilerinin hoşgörü
eğilimi ve çatışma çözme becerilerine yönelik ihtiyaç düzeyleri ile cinsiyet, okul, kalınan yer, algılanan sosyoekonomik düzey, anne ve baba öğrenim durumu değişkenleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığı
araştırılmıştır. Araştırmaya Erzincan İli Refahiye İlçesinden bulunan gönüllü 83 (46 kız, 37 erkek) öğrenci
katılmıştır. Araştırmada Çalışkan ve Sağlam (2012) tarafından geliştirilen “Hoşgörü Eğilim Ölçeği” ve Koruklu
ve arkadaşları (2015) tarafından geliştirilen “Çatışma Çözme Becerilerine Yönelik İhtiyaçlar Ölçeği”
kullanılmıştır. Ayrıca araştırmacılar tarafından “Kişisel Bilgi Formu” hazırlanmış ve uygulanmıştır. Bu
araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Verilerin analizinde t-testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyet değişkeni açısından hoşgörü eğilimi ölçeğinin tüm alt boyutları(
değer, kabul, empati) ele alındığında anlamlı farklar bulunmuştur bu farkların kızlar lehine olduğu
görülmüştür. Cinsiyet değişkeni açısından Çatışma çözme becerilerine yönelik ihtiyaç düzeyleri ele
alındığında anlamlı fark bulunmuştur bu farkın erkekler lehine olduğu görülmüştür. Okul değişkeni açısından
Çatışma çözme becerilerine yönelik ihtiyaç düzeyleri ele alındığında anlamlı fark bulunmuştur İmam hatip
ortaokulunda okuyan öğrencilerin ortalamaları Nezahat Çeçen Ortaokulunda ve YİBO’da okuyan
öğrencilerin ortalamalarından yüksek olduğu bulunmuştur. Anne öğrenim durumu değişkeni açısından
hoşgörü eğilimi alt boyutu değer ele alındığında anlamlı fark bulunmuştur Üniversite mezunu olanların
ortalaması, ilkokul mezunu, ortaokul mezunu, okuryazar ve okuryazar olmayanların ortalamasından daha
yüksek olduğu bulunmuştur. Yine hoşgörü ölçeğinin alt boyutu olan empati ele alındığında anlamlı fark
bulunmuştur Üniversite mezunu olanların ortalaması ilkokul mezunu, ortaokul mezunu, okuryazar değil ve
okuryazar olanların ortalamasından yüksek bulunmuştur. Anne öğrenim durumu değişkeni açısından
Çatışma çözme becerilerine yönelik ihtiyaç düzeyleri ele alındığında anlamlı fark bulunmuştur okuryazar
olanların ortalaması okuryazar olmayanlardan, ortaokul mezunlarından, ilkokul mezunlarından ve lise
mezunlarının ortalamasından yüksek bulunmuştur. Baba öğrenim durumu değişkeni açısından hoşgörü
eğilimi alt boyutu değer ele alındığında anlamlı fark bulunmuştur üniversite mezunlarının ortalaması, lise
mezunu, ortaokul mezunu, ilkokul mezunu, okuryazar olmayanlar ve okuryazar
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ERGENLERİN SOSYAL KAYGI DÜZEYLERİNDE GÜVENGENLİK VE ÖZ-SAYGININ ROLÜ
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Öz Bireyler ihtiyaçlarını karşılarken sürekli iletişim ve etkileşim halindedir. Sosyal kaygı en basit şekilde
bireyin olumsuz değerlendirilme korkusundan dolayı toplumsal ilişkilerinde sıkıntı yaşamasıdır. Sosyal kaygı
özellikle ergenlik döneminin özelliklerinden dolayı ergenler arasında daha yaygın olabilmektedir. Güvengen
bireyler kendilerini daha rahat ifade edebilirken çekingen bireyler kendilerini ifade edebilme konusunda
sıkıntı yaşayabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı ergenlerin sosyal kaygı düzeyleri ile güvengenlik ve özsaygıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu yaşları 14 ile 18 arasında değişen 229
kadın (%62) ve 140 erkek (%38) olmak üzere toplam 369 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri
Ergenler için Sosyal Kaygı Ölçeği, Kendini Belirleme (Güvengenlik) Ölçeği ve Coopersmith Öz-Saygı Envanteri
ile elde edilmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni sosyal kaygı ve bağımsız değişkenleri güvengenlik ve özsaygı olarak belirlenmiştir. Elde edilen verilerin analizi için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon tekniği
ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Güvengenlik ve öz-saygı ergenlerin sosyal kaygılarının
toplam varyansının % 41’ini açıklamaktadır. Araştırma sonuçları incelendiğinde çekingenliğin ergenlerin
sosyal kaygı düzeylerini pozitif yönde anlamlı düzeyde yordadığı ve bununla birlikte güvengenlik ve özsaygının ergenlerin sosyal kaygılarını anlamlı düzeyde yordamadığı bulunmuştur.
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Bu araştırma ergenlik döneminde olduğu kabul edilen 8.sınıf ve 12.sınıf öğrencilerin "ergenlik" kavramına
ilişkin sahip oldukları metaforların ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere
"Ergenlik ...... gibidir. Çünkü ....." ifadesi verilerek boşlukları doldurmaları istenmiştir. Öncesinde metaforun
tanımı yapılarak tam olarak istenilen bilgi açıklanmıştır. "Okul .... gibidir. Çünkü ....." üzerinden örnekler
verilerek öğrencilerin zihninde istenilen bilgi berraklaştırılmaya çalışılmıştır. Sonucunda elde edilen veriler
analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, öğrenciler ergenlik kavramına ilişkin 119 adet metafor
üretmişlerdir. Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından 8 kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler
cinsiyet ve sınıf düzeyi açısından önemli farklılıklar göstermiştir.Ergenlik döneminde oldukları kabul edilen
8. ve 12. sınıf öğrencilerinin "ergenlik" kavramına ilişkin sahip oldukları imgeleri ortaya çıkarmak amacıyla
yapılan bu araştırmanın sonuçları özellikle üç önemli bulguya dikkat çekmektedir.Öncelikle "ergenlik"
kavramının bir bütün olarak açıklanabilmesi için bir çok metafora ihtiyaç duyulmaktadır. Katılımcılar
ergenliği iyi-kötü, olumlu-olumsuz, başı-sonu, getirdikleri-götürdükleri vb. gibi bir çok şekilde
değerlendirmişlerdir. Bu araştırmanın bir diğer önemli sonucu ise kız ve erkek ergenlerin "ergenlik"
kavramına ilişkin düşüncelerindeki farklılıklardır. Kız öğrenciler ergenliği, çeşit çeşit duyguların bir arada
yaşandığı ergenlik ve umut olan ergenlik gibi daha olumlu bir bakış açısı olarak görürken, erkek öğrenciler
ergenliği, geçici bir süreç olan ergenlik, yalnız hissedilen ergenlik, umutsuzluk hissedilen ergenlik, zorlukların
yaşandığı ergenlik, baskı altında hissedilen ergenlik gibi daha olumsuz görmektedirler. Aynı zamanda
araştırmanın sonuçlarına göre "ergenlik" kavramına ilişkin algının yaş ile birlikte önemli ölçüde değiştiği
görülmektedir. 8.sınıf öğrencileri ergenliği, geçici bir süreç olan ergenlik, umut olan ergenlik, umutsuzluk
hissedilen ergenlik, olgunlaşma dönemi olan ergenlik olarak görürken, 12.sınıf öğrencileri ergenliği, kendini
yalnız hissettiğin ergenlik, çeşit çeşit duyguların bir arada yaşandığı ergenlik, zorlukların yaşandığı ergenlik,
baskı altında hissedilen ergenlik olarak görmektedirler. Bu da ergenlikle ilgili algıların özellikle yaşla birlikte
farklılaştığını göstermektedir.

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
309

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

Keywords: ergenlik, metafor,ergenliğe ilişkin metaforlar
Corresponding Author: Y. Lisans Öğr. MEHTAP GENÇTÜRK

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KARARSIZLIKLARININ DUYGUSAL ZEKÂ VE ÖZYETERLİLİK
AÇISINDAN İNCELENMESİ
1 Prof. Dr. M. ENGİN DENİZ - Yıldız Teknik Üniversitesi - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Araş. Gör. SEHER MERVE YILMAZ - Yıldız Teknik Üniversitesi - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
3 Uzman EMEL ULUKAYA - Yıldız Teknik Üniversitesi - Öğrenci Rehberlik ve Kariyer Merkezi
4 Araş. Gör. GÖZDE ŞAKAR - Yıldız Teknik Üniversitesi - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
5 Araş. Gör. YAĞMUR AMANVERMEZ KILIÇKIRAN - Yıldız Teknik Üniversitesi - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
2

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının mesleki kararsızlıklarını; özyeterlilik algılarının ve duygusal
zekâlarının ne derece yordadığını saptamaktır. Araştırma ilişkisel tarama modeline uygun olarak
düzenlenmiştir. Araştırmaya bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 327 öğretmen
adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarının 241’i kadın, 86’sı erkektir ve yaş ortalaması 22.02’dir. Araştırmada
veri toplama aracı olarak Mesleki Karar Ölçeği, Duygusal Zekâ Özelliği Ölçeği–Kısa Formu, Genel Özyeterlilik
Ölçeği ve araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının
mesleki kararsızlık düzeylerini, duygusal zekâ özelliklerinin (iyi oluş, öz kontrol, duygusallık ve sosyallik) ne
derece yordadığını belirlemek için çoklu regresyon analizi ve özyeterlilik değişkeninin ne derece yordadığını
belirlemek için basit regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre duygusal zekânın alt
boyutları olan iyi oluş, öz kontrol, duygusallık ve sosyallik değişkenleri mesleki kararsızlık ile anlamlı ilişki
vermektedir (R=0.525, R2=0,275, P<.01 ). Duygusal zekânın alt boyutları olan iyi oluş, öz kontrol, duygusallık
ve sosyallik mesleki kararsızlıktaki toplam varyansın yaklaşık %27’sini açıklamaktadır. Özyeterlilik değişkeni
mesleki kararsızlık ile anlamlı ilişki vermektedir (R=0.556, R2=0,309, P<.01 ). Özyeterlilik mesleki
kararsızlıktaki toplam varyansın yaklaşık %31’ini açıklamaktadır.
Keywords: öğretmen adayları, özyeterlilik, mesleki kararsızlık, duygusal zeka
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İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN KARİYER KARARI
YETKİNLİK BEKLENTİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
1

Öğretmen SENA ÖZCAN - MEHMET ZAHİD KOTKU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Bu araştırmada, Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramı (SBKK) çerçevesinde imam hatip lisesi öğrencilerinin, kariyer
kararı yetkinlik beklentileri üzerinde algılanan sosyal desteklerinin etkisi incelenmiştir. Tarama modeliyle
yaptığımız çalışmada, Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ile Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi Ölçeği alt boyutları
arasındaki ilişkiler ve Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin, Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi Ölçeğinin alt
boyutlarını yordama düzeyi araştırılmıştır. Ayrıca çalışmada, Algılanan Sosyal Destek Ölçeği alt boyutları
(Aile Desteği, Arkadaş Desteği ve Öğretmen Desteği) ile Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi Ölçeğinin alt
boyutları (Kendini Doğru Değerlendirme, Mesleklerle İlgili Bilgi Toplama, Hedef Belirleme, Plan Yapma,
Problem Çözme) arasında ortaya çıkan anlamlı ilişkiler değerlendirilmiştir. Bu amaçla, 2015-2016 eğitimöğretim yılında, Konya ilindeki Mehmet Zahid Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. ve 12. sınıf
öğrencilerinden oluşan, tesadüfî seçilmiş 273 kişilik öğrenci grubuna Betz, Klein ve Tailor (1996) tarafından
geliştirilmiş, Türkçeye çevirisiyle birlikte güvenirlik geçerlik çalışmaları da Işık (2010) tarafından yapılmış,
Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi Ölçeği ile Yıldırım (1997) tarafından geliştirilen daha sonra 2004 yılında
revizyonu yapılan, lise öğrencilerinin aile, arkadaş ve öğretmenlerinden algıladıkları sosyal desteği ölçmek
için kullanılan Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASDÖ-R) de katılımcılara uygulanmıştır. Elde edilen veriler
analiz edilirken korelasyon ve çoklu regresyon tekniğinden yararlanılmıştır. Bulgulara baktığımızda, kariyer
kararı yetkinlik beklentisinin, algılanan sosyal destek alt boyutlarından aile desteği ile öğretmen desteği ile
orta düzeyde ve pozitif, arkadaş desteğiyle düşük düzeyde ve pozitif ilişkili olduğu gözlenmiştir. Algılanan
sosyal destek alt boyutlarının, kariyer kararı yetkinlik beklentisi ölçeğinin tüm boyutlarını anlamlı olarak %9
- %19 arasında yordadığı tespit edilmiştir. Aile desteği ve öğretmen desteğinin anlamlı yordayıcı olduğu
bulunurken, arkadaş desteğinin hiçbir alt boyutu yordamadığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre
tartışma ve önerilere yer verilmiştir.
Keywords: Algılanan Sosyal Destek,Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi,Lise Öğrencileri
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ÇOCUKLARDA SIR SAKLAMA: ÇOCUKLUKTA ÖZDENETİM VE BİREYLEŞMEYE İLİŞKİN EKLEKTİK
BİR BAKIŞ AÇISI
Doç. Dr. METİN DENİZ - Bartın Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Doç. Dr. TUNCAY AYAS - Sakarya Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

1
2

Sır saklama, çocukluk döneminde deneyimlenen önemli bir gelişimsel özelliktir. Çocuklar, gelişme sürecinde
sır saklamanın anlamı ve içeriğini deneyimleyerek öğrenirler. Mahler’in gelişimsel kuramına göre birinci
bireyleşme sürecini üç yaşın sonuna doğru tamamlayan çocuklar, dış dünya ve kendisi ya da kendisiyle
annesi arasında ayrım yapabilmekte ve anababayı içselleştirerek bu süreci tamamlamaktadır. Anna Freud’a
göre ise çocukluğun yansıması olan Oedipal duygularla baş etmek için çocuklar anababa’dan uzaklaşma
yolunu seçerler. Sosyal alan kuramına göre, sosyal dünya bir bütün değildir ve çocuklar, sosyal bilgi alanları
ya da sistemlerinin farklı türlerini yapılandırmalarına olanak sağlayan farklı niteliksel sosyal etkileşimlere
sahiptirler. 4–5 yaşlarında kandırmanın başlaması, bize çocukların bilişin gelişiminde önemli bir değişimin
olduğunu göstererek sır saklama ve kandırma kapasitesinin kullanımının çocuklarda ben duygusunun
geliştiği şeklinde tanımlanabilir. Bu çalışmanın amacı, çocukluk döneminde sır saklamaya yönelik kuramsal
yaklaşımların incelenmesi yoluyla sır saklamanın çocuklukta özdenetim ve bireyleşme sürecine olası
yansımalarının tartışılmasıdır.
Keywords: Sır saklama,Bireyleşme,Özdenetim
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INDİVİDUAL DİFFERENCES İN THE RELATİONSHİP BETWEEN ATTACHMENT AND NOMOPHOBİA:
THE MEDİATİNG ROLE OF MİNDFULNESS
Yrd. Doç. Dr. İBRAHİM ARPACI - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Bilgisayar Eğitimi ve Öğretim Teknolojileri
2 Prof. Dr. MUSTAFA BALOĞLU - Hacettepe Üniversitesi - Özel Eğitim
3 Yrd. Doç. Dr. HATİCE İREM OZTEKE KOZAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
4 Prof. Dr. ŞAHİN KESİCİ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
1

The current study aims to reveal the mediating effect of mindfulness in the relationship between
attachment and nomophobia. In current study survey model was used. For data collection process The
Experiences in Close Relationships Scale, Nomophobia Questionnaire, and Mindful Attention Awareness
Scale were used. In data analysis, structural equation model (SEM) was used to test the hypothesis. The
study group consist of 450 university students and 319 were women (70.9%) while 131 were men (29.1%).
One way multivariate analysis of variances to investigate the gender differences in attachment,
mindfulness, and nomophobia. The structural equation model indicated that the positive direct effects of
avoidant and anxious attachment on nomophobia were significant. Furtermore, the negative direct effects
of avoidant and anxious attachment on mindfulness were also found to be significant. Results show that
there is a significant difference in attachment according to gender (F2, 447=6.97, P=.01, Wilk’s λ=.97, partial
η2=.03). Women significantly scored higher than men in anxious attachment. Gender differences in
mindfulness were not statistically significant. On the other hand, results show significant gender differences
in nomophobia that is women scored significantly higher than men. In sum, there was a significant effects
of attachment insecurity –anxious and avoidant- on both mindfulness and nomophobia. Furthermore, there
was a significant gender differences on attachment insecurity and nomophobia whether there was no
significant difference for gender on mindfulness.
Keywords: attachment,nomophobia,mindfulness
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. HATİCE İREM OZTEKE KOZAN

PREDİCTİON FOR INTERPERSONAL PROBLEM SOLVİNG SKİLLS BETWEEN HİGH SCHOOL
STUDENTS' LEARNİNG APPROACHES AND ACADEMİC SOCİAL AND EMOTİONAL SELF-EFFİCACY
2

1 Öğretmen MEHMET ARSLAN - milli eğitim bakanlığı - eğitim blilimleri
Yrd. Doç. Dr. SÜLEYMAN BARBAROS YALÇIN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - eğitim blilimleri

The aim of this research is to investigate whether high school students' learning approaches and Selfefficacy (emotional, social and academic) have predicted interpersonal problem solving skills. The research
was conducted in accordance with the relational screening model, a subtype of the general screening
model. The study's study group is consists of 410 students, 153 of whom are male and 257 are girls, selected
by random cluster sampling method from the students who are educated in different schools and classes
in Konya city center high school level in 2016. In order to determine the learning approaches of the students
in the research, "Learning Process Questionnaire" high school form was used. In order to determine the
Self-efficacy of the students, the Adolescent Self-Efficacy Expectation Scale ' was used. The 'Interpersonal
Problem Solving Inventory' was used to determine the interpersonal problem solving skills of the students.
To reveal the associations among variables pearson correlation moments coefficient was used. Also to
determine the predicted interpersonal problem solving skills with approach to learning and self-efficacy
multilinear regression analysis was used. The results of the research revealed: Predictors of Approaching
problems in a negative way; surface approach, deep aproach, social self-efficacy, emotional self-efficacy.
Predictors of Constructive problem solving; deep approach, emotional self-efficacy, academic self-efficacy.
Predictors of Lack of self-confidence; surface approach, social self-efficacy. prediction of Unwilling to take
responsibility; surface approach. Predictors of Insistent-persevering approach; deep aproach, social selfefficacy, academic self-efficacy, surface approach.
Keywords: Approaches to Learning, Self-efficacy, Interpersonal Problem Solving, High School Students
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELİŞİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİLERİ
1

Prof. Dr. FERİDE BACANLİ - Gazi Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin ebeveynle ilgili kariyer desteği, okul motivasyonu, algılanan
akademik basari ve cinsiyetin birlikte kariyer gelişimlerini yormayıp yortamadığını incelemektir. Ayrıca
araştırmada ortaokul öğrencilerinin kariyer gelişimlerinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı da
incelenmiştir. Araştırma grubu 189 ortaokul(113 kız ve 76 erkek) 6., 7 ve 8. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır.
Verilerin toplanmasında Çocuklar İçin Kariyer Gelişimi Ölçeği (ÇKGÖ), Ebeveynle İlgili Kariyer Desteği Ölçeği
(EKDÖ) Okul Motivasyonu Ölçeği (OMÖ), ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde
Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Ortaokul öğrencilerinin
EKDÖ’nden, OMÖ’den aldıkları puanlar, algılanan akademik basari ve cinsiyeti birlikte ÇKGÖ puanlarına
ilişkin toplam varyansın %20’sini açıklamıştır. Algılanan akademik basarı, kariyer gelişiminin en güçlü
yordayıcısı olup bunu okul motivasyonu izlemiştir. Kız öğrencilerin kariyer gelişimi puanları erkek
öğrencilerinkinden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin algıladıkları akademik başarı ortadan
iyiye, iyiden pekiyiye doğru yükseldikçe kariyer gelişimi düzeyleri de anlamlı olarak yükselmiştir. Bulgular
ilgili literatüre dayanılarak tartışılmıştır. Bulguların kariyer psikolojik danışmanlığı ve rehberliği ile ilgili
teoriye katkıları, gelecek araştırmalara ve uygulamalara yönelik öneriler sunulmuştur.
Keywords: Kariyer gelişimi, ebeveynle ilgili kariyer destegi,okul motivasyonu
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ÇOCUK ETKİNLİKLERİ ENVANTERİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
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Prof. Dr. ERDAL HAMARTA - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Eğitim Bilimleri

2

Bu araştırmanın amacı cinsiyet açısından daha geçerli hale getirilmiş üçüncü versiyonu Tracey ve Caulum
(2015) tarafından geliştirilen, ülkemizde çalışmalarda kullanılabilecek Çocuk Etkinlikleri Envanteri’ni
Türkçe’ye uyarlamak ve ölçeğin güvenirlik, geçerlik analizlerini yapmaktır. Araştırma grubunu Ankara ve
Konya illerinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 440 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya
katılan öğrencilerin 41’i 5. sınıf, 36’sı 6. sınıf 52’si 7. sınıf 311 ‘i 8. sınıfta öğrenim görmektedir. ÇEE’ nin yapı
geçerliğini test etmek amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. DFA, AMOS 22 paket programı
kullanılarak yapılmıştır. Yetenek uyum değerleri için yapılan DFA sonucunda uyum değerlerinin yeterli
düzeylerde olduğu (χ2/df=1.93, GFI=.91, AGFI=.89, CFI=.90, RMSEA=.046, SRMR=.061), dolayısıyla altı
faktörlü yapının örneklem verisine yeterli düzeyde uyum sağladığı söylenebilir. İlgi uyum değerleri için
yapılan DFA sonucunda uyum değerlerinin yeterli düzeylerde olduğu (χ2/df=1.87, GFI=.91, AGFI=.90,
CFI=.91, RMSEA=.045, SRMR=.060), dolayısıyla altı faktörlü yapının örneklem verisine yeterli düzeyde uyum
gösterdiği söylenebilir. Envanterin Cronbach Alfa Katsayısı yetenek boyutu açısından ölçeğin genel için .87
ölçeğin alt boyutlarında ise .66 ile .71 arasında değişmektedir. İlgi boyutu açısından ise ölçeğin geneli için
.86 ölçeğin alt boyutlarında ise .66 ile .72 arasında değişmektedir. Envanterin test tekrar test yöntemi ile
yapılan güvenirlik analizi 40 ortaokul öğrencisine uygulanmıştır. İlgi boyutu açısından .71 ile .83 arasında
değişmekte, yetenek boyutu açısından ise .73 ile .84 arasında değişmektedir. Sonuçlar incelendiğinde Çocuk
Etkinlikleri Envanteri’nin (ÇEE) ortaokul öğrencileri ile yapılacak çalışmalarda kullanılabilecek geçerli ve
güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.
Keywords: Çocuk Etkinlikleri Envanteri
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NOMOFOBİ İLE PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER
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Bu araştırmanın temel amacı nomofobi ile psikolojik ihtiyaçlar arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
Araştırmanın çalışma grubunu elektronik formlar vasıtasıyla (Google Form) ulaşılan 312 katılımcı
oluşturmaktadır. Analiz öncesi verilerin hatasızlığı kontrol edilmiştir ve ardından uç değerler incelenmiştir.
Araştırmanın katılımcı grubu 206 (%68) kadın, 97 (%32) erkek şeklindedir. Yaş ortalaması 22.92 olup ranjı
15-58’dir. Katılımcılar ortalama 8.68 (Ss=3.945) yıldır telefon kullanmaktadır ve günlük ortalama 5 buçuk
saat telefon ile vakit geçirmektedir. Ayrıca katılımcıların 172’si (%56.8) telefonu en çok sosyal medya
uygulamaları için kullanmaktadır. Araştırmanın verileri Yeni Psikolojik İhtiyaç Belirleme Ölçeği (Kesici, 2008),
Nomofobi Ölçeği (Yıldırım, Sumuer, Adnan ve Yıldırım, 2016) ve Kişisel Bilgi Formu ile elde edilmiştir.
Verilerin normalliği test edilmiş ve normal dağılıma uygun olduğu tespit edilmiştir. Son olarak nomofobi
ölçeğine birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır ve geçerli uyum değerlerine sahip olduğu
görülmüştür. Verilerin analizinde t testi ve korelasyon tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre
nomofobi ile başarı, özerklik, başatlık alt boyutları ile günlük telefon kullanım süresi arasında pozitif yönde
anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. Sonuçlar literatür bağlamında tartışılmıştır.
Keywords: nomofobi, psikolojik ihtiyaçlar, telefon kullanım süresi, cinsiyet
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İNTERNET BAĞIMLILIĞININ YORDANMASI: OTANTİK YAŞAM VE YAŞAM BAĞLILIĞI
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Araş. Gör. FEDAİ KABADAYI - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Bu çalışmanın amacı internet bağımlılığının otantik yaşam ve yaşam bağlılığı açısından yordanmasıdır.
Araştırmanın çalışma grubunu Temmuz 2017’de elektronik formlar vasıtasıyla (Google Form) ulaşılan ve
uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 308 (218 kadın - 90 erkek) katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş
ortalaması 22.89’dur ve ranjı 15-50’dir. Katılımcıların 168’i (%54.2) sosyal medya uygulamalarından en çok
Instagramı kullanmaktadır. Ayrıca katılımcılar internette ortalama 4 buçuk saat vakit geçirmektedirler.
Araştırmanın verileri Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu, Otantiklik Ölçeği ve Yaşam Bağlılığı Ölçeği
ile elde edilmiştir. Araştırmada ilk olarak verilerin hatasızlığı kontrol edilmiştir. İkinci olarak analizler için
gerekli olan temel varsayımlar incelenmiş ve analizlere hazır olduğu tespit edilmiştir. Sonrasında ölçeklere
birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Verilerin analizi Yapısal Eşitlik Modeline göre Lisrel
8.51 programından yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre otantik yaşam ile yaşam
bağlılığı internet bağımlılığını yordamaktadır. Sonuçlar literatür bağlamında tartışılmıştır.
Keywords: internet bağımlılığı, otantiklik, yaşam bağlılığı, yapısal eşitlik modeli
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MULTİVARİATE GENDER DİFFERENCES İN AND RELATİONSHİPS BETWEEN SOCİAL ANXİETY AND
PROBLEMATİC INTERNET USE
Prof. Dr. ŞAHİN KESİCİ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
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1

This study aims to investigate multivariate gender differences in and the relationships between social
anxiety and problematic internet use. Survey model was used in this model. The study group consists of
505 university students. In data collection, Social Anxiety Scale and Problematic Internet Use Scale were
used. MANOVA and canonical correlation analysis were used in data analysis. The results of study revealed
that gender differences in social anxiety were not significant. But, according to results of study problematic
internet use was significantly higher among men than women. Canonical correlation results revealed that
higher self-depreciation, social avoidance, and criticism anxiety were most associated with higher social
benefits for men. However, for women, higher self-depreciation, criticism anxiety, and social avoidance
were most associated with a higher negative use. Canonical correlations between social anxiety and
problematic internet use were significant for both groups. In conclusion, significant gender differences were
found in problematic internet use (higher among men) but not in social anxiety. Moreover, in both groups
the more social anxiety were found to be related the more problematic internet use.
Keywords: gender differences,social anxiety, problematic internet use
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YETİŞKİNİĞE GEÇİŞ DÖNEMİNDE ANNEYE BAĞLANMA VE ÖZERK EYLEMDE BULUNMANIN
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3 Yrd. Doç. Dr. MEHMET ERTUĞRUL UÇAR - Aksaray Üniversitesi - PDR
2

Literatürde anneye bağlanma, özerk eylemde bulunma ve kişilik özelliklerinin ilişkisini inceleyen bir
araştırma bulunmamaktadır. Bu değişkenleri birlikte bir model içinde ele almak, bu üç değişkenin ilişkilerinin
yönü ve gücü hakkında bilgi vereceği gibi, ilgili literatüre de katkı sağlayabilir. Bu çalışmanın temel amacı,
anneye bağlanma ve özerk eylemde bulunmanın kişilik özellikleri üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu
betimsel ve nedensel karşılaştırmalı araştırmada, katılımcılar Kırıkkale Üniversitesi’nde öğrenim gören
öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırma grubunda 19-26 yaş arası 276’sı (% 52,4) kadın, 224’ü (% 47,6) erkek
olmak üzere toplam 508 öğrenci yer almıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 22,6 (Ss: ±2,8)’dır. Araştırmada,
Anneye Bağlanma Ölçeği, Çok Yönlü Eylemli Kişilik Ölçeği ve On Maddeli Kişilik Ölçeği kullanılmıştır. Veriler
analiz edilirken frekans ve yüzde analizi ve path modeli analizi kullanılmıştır. Bulgular yetişkinliğe geçiş
döneminde, anneye bağlanma ve özerk eylemde bulunmanın kişilik özelliklerini yordadığını ve özerk
eylemde bulunmanın anneye bağlanma ile kişilik özellikleri arasında aracılık rolünün olduğunu göstermiştir.
Anneye sağlıklı bağlanma yumuşakbaşlılık, duygusal açıdan dengeli olma ve özerk eylemde bulunma
puanlarını artırırken; dışadönüklük, sorumluluk ve deneyime açıklık puanlarını azaltmaktadır. Kişinin özerk
eylemde bulunması ise, sorumluluğu, duygusal açıdan dengeliliği, deneyime açıklığı ve dışadönüklüğü
azaltırken; yumuşak başlılığı artırmaktadır. Bu çalışmanın bulgularının genel olarak ilgili literatürle uyumlu
olduğu; ancak bazı bulguların literatürle uyumlu olmadığı ifade edilebilir ve bu farklılıklar Türk kültüründen
kaynaklanıyor gibi görünmektedir.
Keywords: Anneye bağlanma, Özerk eyemde bulunma,Kişilik, Beş-Faktör Kuramı
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LİSE ÖĞRENCİLERİNDE KAYGI VE STRESİN YORDAYICISI OLARAK KARİYER KARARI YETKİNLİK
BEKLENTİSİ
2

1 Y. Lisans Öğr. SELİN ATILGAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Yrd. Doç. Dr. SÜLEYMAN BARBAROS YALÇIN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Bu çalışmanın temel amacı; lise öğrencilerinde kaygı ve stresin yordayıcısı olarak kariyer kararı yetkinlik
beklentisi ile arasında anlamlı bir ilişki ortaya koymaktır.Bu araştırma, genel tarama modelinin bir alt türü
olan “İlişkisel tarama” türünde bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim ve öğretim
yılında Kastamonu Merkez Lisesi, Kastamonu Endüstri Lisesi, Kastamonu Fen Lisesi, Kastamonu Mustafa
Kaya Anadolu Lisesi, Kastamonu Göl Anadolu Lisesi, Kastamonu Sağlık Meslek Lisesi ve Kastamonu İmam
Hatip Lisesi öğrencileri arasından tesadüfi olarak seçilmiş 352 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada,
öğrencilerin bazı kişisel özelliklerini belirleyebilmek için araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi
Formu”, kariyer kararı yetkinlik beklentilerini belirlemek amacıyla “Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi Ölçeği
Kısa Formu(KKYBÖ-KF)” ve kaygılarını ölçmek amacıyla “Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında
Problem çözme ile durumluk kaygı puanı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Problem çözme,
kendini doğru bir şekilde değerlendirme, meslekler hakkında bilgi toplama, hedef belirleme, plan yapma ve
kariyer kararı yetkinlik beklentisi ile algılanan stres alt ölçeği Yetersiz Özyeterlilik Algısı puanı arasında
negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Sürekli Kaygı ile Stres/ Rahatsızlık Algısı puanı arasında pozitif
yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Çalışmanın temel amacı kapsamında elde edilen veriler literatür ışığında
değerlendirilmiştir. Sonraki çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.
Keywords: Kariyer, Stres,Kaygı
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE POZİTİF-NEGATİF DUYGU VE MÜKEMMELİYETÇİLİĞİN
YORDAYICISI OLARAK ÖZ ANLAYIŞ
2

1 Doktora Öğr. ERSOY ÇARKIT - Milli Eğitim Bakanlığı Yrd. Doç. Dr. SÜLEYMAN BARBAROS YALÇIN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde pozitif-negatif duygu ve mükemmeliyetçiliğin yordayıcısı
olarak öz anlayışın incelenmesidir. Araştırma veri bağlamında nicel bir paradigmaya sahip olup, araştırmada
ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerden, seçkisiz olarak belirlenen 327 öğrenciden
oluşmaktadır. Çalışmada ‘Öz-Anlayış Ölçeği’, ‘Pozitif-Negatif Duygu Ölçeği’ ve ‘Çok Boyutlu
Mükemmeliyetçilik Ölçeği’ kullanılmıştır. Veri analiz süreci devam etmektedir.
Keywords: Öz Anlayış, Mükemmeliyetçilik, Pozitif-Negatif Duygu
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İNSANLARDA MERHAMET DEĞERİ
Doç. Dr. SELAHATTİN AVŞAROĞLU - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Ana Bilimdalı
Y. Lisans Öğr. FATMANUR KAYGISIZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Ana Bilimdalı

1
2

Merhamet, bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma olarak
tanımlanmaktadır. Merhamet değeri, başkasının üzüntüsüne ortak olmayı, onunla beraber üzülmeyi, şefkat
göstermeyi ve başkalarının hayatlarına karşı duyarlı olmayı beraberinde getirir. Bu açıdan merhamet
karşısındaki kişinin acısından zevk duyan, acımasızca davranan bencilliğin tam tersidir. Bireyciliğin giderek
arttığı günümüz dünyasında insanlar birbirlerinden ayrışıp başkasının sorununa karşı duyarsızlaşmaktadır.
Bu bireyci materyalizm, suç oranlarındaki ve ruh sağlığı bozukluklarındaki artışı beraberinde getirdiği gibi
toplumsal yaşamı da tehdit etmektedir. Tüm canlılara karşı insaflı yaklaşmayı ön plana çıkaran merhamet
duygusuyla fenomenal dünyanın acımasızlığına karşı çıkılabileceği söylenebilir. Bu değerin öğretiminde ise
aileye, okullara ve çocuğun yetiştiği sosyal çevreye büyük görevler düştüğü görülmektedir. Bu çalışmada
merhamet değerinin önemi, kaynağının ne olduğu, değerin bazı kavramlarla olan ilişkisi, değerin
öğretiminde etkili olan unsurlar, kişinin kendine, diğer insanlara ve bütün canlılara olan merhametinin
önemi incelenmiştir. Sonuç olarak kişinin kendine ve diğer tüm canlılara karşı duyduğu merhametin ruh
sağlığı ve insan ilişkileri üzerinde olumlu etkilerinin olduğu ifade edilebilir. Ayrıca merhamet değerinin diğer
bütün değerleri kapsar nitelikte olup evrensel bir değer olması sebebiyle ve toplumsal huzurun sağlanması
açısından önem arz ettiği söylenebilir.
Keywords: Merhamet, Kendine Merhamet Aile ,Aile, Okul, Sosyal Çevre
Corresponding Author: Y. Lisans Öğr. FATMANUR KAYGISIZ

ERGENLERDE DUYGUSAL ÖZERKLİK,SOSYAL DESTEK VE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
2

1 Öğretmen MEHMET ALİ GÜNEY - Milli Eğitim Bakanlığı - REHBERLİK
Prof. Dr. ERDAL HAMARTA - Necmettin Erbakan Üniversitesi - REHBERLİK

Bu araştırmanın amacı ergenlerde duygusal özerklik, sosyal destek ve öznel iyi oluşları arasında ilişki olup
olmadığını belirlemektir. Araştırmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma evrenini, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Konya ili Meram ilçesinde bulunan devlet
ortaöğretim kurumlarında eğitim gören ergenlerden oluştururken, örneklemi ise eğitim görmekte olan
öğrencilerden tesadüfi küme örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubu, 284’ü erkek,
246’sı kız olmak üzere toplam 530 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada Steinberg ve Silverberg
tarafından 1986’da geliştirilen ve Deniz (2010) tarafından Türkçeye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik
çalışması yapılan Duygusal Özerklik Ölçeği, Yıldırım’ın (1997 ve 2004) geliştirdiği Algılanan Sosyal Destek
Ölçeği ve Tuzgöl Dost (2004) tarafından geliştirilen Öznel iyi Oluş Ölçekleri kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin
özlük nitelikleriyle ilgili bilgileri elde etmek için kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi,
Tek Yönlü Varyans Analizi, Pearson Momentler Çarpım Korelasyon ve Regresyon Tekniği kullanılmıştır.
Verilerin istatistik analizi SPSS programı ile yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre ergenlerin öznel iyi oluş
ve algılanan aile desteğinin duygusal özerkliğin alt boyutlarının tamamına (idealleştirmeme, bağımsızlık ve
bireyleşme) katkısı varken; öznel iyi oluş ve algılanan öğretmen desteğinin sadece iki boyutta
(idealleştirmeme, bağımsızlık) katkısının olduğu bulunmuştur. Bunların yanın da öznel iyi oluş ve algılanan
arkadaş desteğinin bu alt boyutlara katkısı görülmemiştir. Bu çalışmanın insan hayatının en kritik
dönemlerinden birisi olan ergenlik dönemini anlama ve anlamlandırmaya katkıda bulunacağı
düşünülmektedir.
Keywords: Algılanan Sosyal Destek, Öznel İyi Oluş, Duygusal Özerklik, Ergenler
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KADINLARDA EVLİLİK DOYUMUNUN KADINLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ YALNIZLIK ALGILARI VE
EŞ DEĞERLENDİRMELERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
1

Doç. Dr. MUSTAFA USLU - Selçuk Üniversitesi - Çocuk Gelişimi
2 Y. Lisans Öğr. ESRA DİLARA TÜMÖZ - MEB -

Bu araştırmada kadınların evlilik doyumlarının; kadınların yalnızlık algıları, kişilik özellikleri ve eş
değerlendirmeleri bağlamında farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak ve aralarında anlamlı bir ilişki olup
olmadığını incelemektir. Araştırma grubunu Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan 413 evli kadın (n=413)
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Evlilik Doyum Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği, Sıfatlara
Dayalı Kişilik Testi ve Birtchnell Eş Değerlendirme Ölçeği- Kadın Formu ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre; eğitim durumu, aylık ortalama kazanç, meslek, evlilik süresi, sahip olunan çocuk
sayısı değişkenleri ile evlilik doyumu puanları arasında anlamlı fark bulunmaktadır. Bununla birlikte,
kadınların evlilik doyumunda flört ederek evlenme ile görücü usulü evlenme arasında istatiksel olarak
anlamlı bir farklılığın olmadığı anlaşılmaktadır. Aynı şekilde yalnızlık puanları ile evlilik doyumu puanı
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Keywords: evlilik doyumu ,yalnızlık algıları,kadınlar, kişilik,eş değerlendirme,evlilik
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AFFEDİCİLİK TUTUMLARI İLE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN
İNCELENMESİ
Prof. Dr. COŞKUN ARSLAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Y. Lisans Öğr. OKAN YILMAZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
3 Lisans Öğr. KÜBRA HAYLAMAZ - Pamukkale Üniversitesi - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
4 Doç. Dr. NURTEN SARGIN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

1
2

Bu araştırmada amaç lise öğrencilerinin affedicilik tutumları ile benlik saygısının incelenmesidir.
Araştırmada 218’si erkek ve 252’sı kız olmak üzere 492 lise öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması
16.18 ve yaşlarının standart sapması 1.20’dir. Araştırmada Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri ve
Affedicilik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın analizlerinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplar için t
testi ve Pearson momentler çarpım korelasyonu teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyet
açısından, erkek öğrencileri ile kız öğrenciler arasında affetme tutumları arasında anlamlı düzeyde bir fark
çıkmamıştır. Bununla birlikte erkek öğrencilerinin benlik saygısı puan ortalamasının kız öğrencilerin puan
ortalamasından anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca affedicilik ile benlik saygısı
arasında düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Anahtar kelimeler: Lise öğrencileri, benlik
saygısı ve affedicilik.
Keywords: lise öğrencileri,benlik saygısı,affedicilik
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞLARI İLE İNTERNET BAĞIMLILIK
DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
1

Araş. Gör. YASER EMİR ELHATİP - Aksaray Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2 Yrd. Doç. Dr. HÜSEYİN ÖNCÜ - Gazi Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışları ile internet bağımlılık düzeyleri
arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışları ve internet bağımlılık
düzeylerinin cinsiyet ve sınıf düzeyleri değişkenlerine göre değişip değişmediğini incelemektir. Araştırmanın
çalışma grubunu 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde Aksaray ili merkez ilçesi Aksaray Anadolu
Lisesi’nde öğrenim gören 14-19 yaşlarındaki 70’i kız (%48,61) ve 74’ü erkek (%51.39) öğrenci olmak üzere
toplam 144 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin akademik erteleme davranışları Çakıcı (2003) tarafından
geliştirilen “Akademik Erteleme Ölçeği” ile internet bağımlılık düzeyleri de Ayas, Çakıcı ve Horzum (2011)
tarafından geliştirilen “Ergenler İçin Bilgisayar Bağımlılık Ölçeği”nin “İnternet Bağımlılık Alt Ölçeği”
kullanılmıştır. Ölçeklerin geçerlik ve güvenirliği yeterli düzeydedir. Araştırmada genel tarama modellerinden
ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama ile verilerin analizi iki şekilde yapılır (Karasar, 2016).
Bunlar korelasyon türü ilişki ve karşılaştırma yolu ile elde edilen ilişkilerdir. Bu çalışmada her ikisi de
kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SSPS 20.0 paket programı kullanıldı. Araştırma verilerinin
analizinde iki grubun puan ortalamaları arasındaki farkın önem testi bağımsız gruplarda uygulanan “t-testi”
ile iki değişkenden elde edilen puanlar arasındaki ilişkinin miktarı pearson moment çarpım korelasyonu ile
ve bu katsayının önem testi de tek korelasyon katsayısının önem testi olarak test edildi. Araştırma bulguları,
lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışları ile internet bağımlılık düzeyleri arasında pozitif yönlü
anlamlı düzeyde (r=.73; P<.0.1) bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Ayrıca araştırmada öğrencilerin hem
akademik erteleme davranışları hem de internet bağımlılık düzeyleri öğrencilerin cinsiyetlerine göre önemli
düzeyde farklı bulunurken sınıf düzeyine göre ise farklı bulunmamıştır.
Keywords: Akademik erteleme, internet bağımlılık düzeyi, lise öğrencileri.
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LIFE SATISFACTION IN UNIVERSTIY STUDENTS: THE ROLE OF SELF-LIKING, SELF COMPETENCE
AND HAPPINESS
Doç. Dr. SELAHATTİN AVŞAROĞLU - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2 Araş. Gör. HAYRİ KOÇ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
3 Öğr. Gör. NEZİR EKİNCİ - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü
4 Doktora Öğr. FEHMİ TURAN - Fehmi Turan Rehabilitasyon Merkezi 1

This study aimed at showing how the self-liking, self competence and happiness of university students could
predict the life satisfaction of university students. 218 female (67.7%) and 104 male (32.3%), total 322
university students participated the study (average age: 20.9, ranging from 17 to 34). Ratio group sampling
method was used while choosing the participants. " Two-Dimensional Self-Esteem: Self-Liking/SelfCompetence Scale ", "Oxford Happiness Scale Short Form", "Life Satisfaction Scale" and personal
information form were used as data collection tools in the study. Descriptive statistics and a structural
equation model were used in the analysis of the research data. According to the findings obtained as a
result of the research; " self-liking", " self competence", "happiness", which have direct and indirect effects
on life satisfaction, account for about 29% of the change in life satisfaction. These variables have a great
influence on life satisfaction.
Keywords: Life Satisfaction,Self-Liking,Self Competence ,Happiness
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FOCUS ON THE STRENGTHS OF THE CLIENT: SOLUTION FOCUSED THERAPY
2
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Prof. Dr. COŞKUN ARSLAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

The purpose of this study is to explain the solution-oriented therapy approach theoretically. In this context,
related literature has been searched. The solution-focused approach is a practical, proven approach that
aims to make positive change in people, emphasizing the strengths of the people. This approach leads
directly to solution by avoiding the useless causes of problems. Counselors often prefer solution-oriented
therapy in the school setting because they often have to deal with a large number of students. As a result,
solution-focused therapy is a highly functional approach.
Keywords: Solution Focused Therapy,Client,Counselor
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RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND DISTRESS TOLERANCE: THE MEDIATING
ROLE OF OPTIMISM
2
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The purpose of this study is to determine whether optimism acted as a mediator in the relationship between
life satisfaction and distress tolerance. The research was conducted with a total of 358 university students,
236 female, 122 male. The average age of the students is 20.95. Life Satisfaction Scale, Distress Tolerance
Scale, Optimism Scale and personal information form were used in the study. The Structural Equation Model
were conducted to determine the mediating role of optimism in relationship between of life satisfaction
and distress tolerance. As a result of the study, indirect effect of life satisfaction on distress tolerance via
optimism was statistically significant. Optimism was a full mediator in the relationship between life
satisfaction and distress tolerance of university students. Eventually, life satisfaction may increase optimism
and owing to this rising distress tolerance may increasing.
Keywords: Life Satisfaction ,Distress Tolerance,Optimism,The Structural Equation Model
Corresponding Author: Araş. Gör. HAYRİ KOÇ

AN INVESTIGATION OF NARCISSISM IN TERMS OF PERFECTIONISM
2
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The aim of this research is to examine narcissism in terms of perfectionism in the middle school students.
The study group of the study creates students at various middle school levels in the central districts of Konya
in the academic year of 2016-2017. The research was carried out on a total of 335 middle school students,
171 girls and 164 boys. (students are between the ages of 12-14 and the average age is 13.25). "Childhood
Narcissistic Scale" and "Child and Adolescent Perfectionism Scale" were applied to participants of the study.
In the context of the structural equality model, the theoretical model was tested with path analysis and the
AMOS 19 program was used and statistical procedures were performed. Research findings indicate that
self-directed perfectionism and social perfectionism in middle school students are significantly explain the
narcissism scores. Discussions and recommendations are given due to the results obtained.
Keywords: Narcissism,Perfectionism,Structural Equality Model
Corresponding Author: Araş. Gör. HAYRİ KOÇ
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PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK PROGRAMI 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMA İLİŞKİN
BEKLENTİLERİ
1

Araş. Gör. ABDULLAH MÜCAHİT ASLAN - Gazi Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Araş. Gör. HAYRİ KOÇ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
3 Araş. Gör. BAKİ BÜYÜKSEVİNDİK - Gazi Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

2

Çalışmanın amacı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında öğrenim gören birinci sınıf
öğrencilerinin üniversiteye başlamadan önceki beklentileri ile eğitim-öğretim sürecinde ve mezuniyet
sonrasında okudukları programa ilişkin beklentilerini belirlemektir. Çalışma, nitel araştırma yöntemine
dayalı olarak yürütülmüştür. Araştırma deseni olarak olgubilim kullanılmıştır. Araştırma, 2016-2017 bahar
döneminde Gazi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dallarında
öğrenim gören 150 birinci sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen, alınan uzman görüşlerine,
yapılan pilot uygulamaya göre son hali verilen anket kullanılmıştır. Birinci bölümde kişilerin özlük bilgilerine
yönelik sorular; ikinci bölümde programa başlamadan önce, program süresince ve programdan mezun
olunduktan sonraki beklentilerini içeren sorular yer almaktadır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi
kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından yapılan kodlama işlemine ilişkin olarak kodlayıcılar arası güvenirlik
değerinin Miles ve Huberman’ın (1994) belirttiği formüle göre %82.6 olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın
bulgularına göre psikolojik danışman adaylarının programa başlamadan önceki beklentilerine ilişkin ençok
belirtilen görüşler arasında insanlara yardımcı olma, kişisel olarak kendini geliştirme, donanımlı bir psikolojik
danışman olma yer almaktadır. Öğrencilerin program süresince düzenlenmesini bekledikleri faaliyetler
olarak en çok belirttikleri görüşler arasında konferans ve seminerlerin, psikolojik danışmanlık alanı ile ilgili
eğitici faaliyetlerin, istihdam olunabilecek kurumlara ziyaretlerin ve sosyal yardım faaliyetlerinin organize
edilmesi yer almaktadır. Ulaşılan diğer bulguya göre öğrencilerin öğretim elemanlarından dersleri
uygulamalı olarak yürütmeleri, etkili iletişime sahip olmaları, yol gösterici olmaları, dersleri süreç odaklı
işlemeleri, mesleki deneyimlerini paylaşmaları gibi beklentilere sahip olduğu görülmektedir. Program
sonunda; insanlara etkili yardım sunabilme, problem çözme becerisine sahip olma, insan davranışlarını
anlayabilme, etkili iletişim becerilerine sahip olma gibi niteliklere sahip olmak istediklerini çoğunlukla
belirtmişlerdir. Öğrenciler mezun olduklarında okul psikolojik danışmanlığı, akademisyenlik, Adalet
Bakanlığı’nda pedagogluk, TSK’da, RAM’da ve özel danışmanlık merkezlerinde psikolojik danışmanlık
yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Sonuç olarak katılımcıların psikolojik danışmanlığa ilişkin beklentilerini
genel olarak kişisel, sosyal, kültürel, akademik olarak kendilerini geliştirmek ve beklentilerine uygun biçimde
iş
yaşamına
katılmak
oluşturmaktadır.
Keywords:
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THE MEDİATİNG ROLES OF İNSECURE ATTACHMENT DİMENSİONS İN THE RELATİONSHİP
BETWEEN PARENTAL ACCEPTANCE-REJECTİON AND ADULT SEPARATİON ANXİETY
1

Yrd. Doç. Dr. HATİCE DEVECİ ŞİRİN - Selçuk Üniversitesi -

The purpose of this study was to develop a structural equation model that examining the mediating roles
of insecure attachment dimensions – avoidance and anxiety in the relationship between individuals’
retrospectively perceptions of parental acceptance-rejection about childhood and separation anxiety.
Relational search model was used in the study. The sample of this study was composed of 1534 (48.9 %
female, 51.1 % male) university students attending sixty-one departments at twenty faculties in Selcuk
University. Parental Acceptance-Rejection Questionnaire, Experiences in Close Relationships-Revised, Adult
Separation Anxiety Questionnaire and Personal information form were used in data collection. The
statistical analysis was conducted using SPSS 22 and AMOS Graphics. Firstly, descriptive statistics were
carried out on all variables. Then, Pearson's bivariate correlations examined associations between all
variables. After these analyzes, structural equation modeling (SEM) analyses were used to examine the
mediating role of avoidance and anxiety attachments in the association between parental acceptancerejection and separation anxiety. In addition, indirect effects of parental acceptance-rejection on separation
anxiety through its effect on attachment avoidance and attachment anxiety were estimated using the
bootstrapping method. The goodness-of-fit indices for the structural model revealed the following results:
χ2 (40, N = 1534) = 286.90, p < .001; CFI = .97; GFI = .96; IFI = .97; SRMR = .078; RMSEA = .063. These results
verified the model fit. The structural equation model results indicated that insecure attachment dimensions
– avoidance and anxiety variables full mediated the relationship between the perceived parental
acceptance-rejection and separation anxiety.
Keywords: parental acceptance-rejection, insecure attachment and adult separation anxiety
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THE İNVESTİGATİON OF UNİVERSİTY STUDENTS' TRAİT EMOTİONAL İNTELLİGENCE İN TERMS
OF ADULT ATTACHMENT DİMENSİONS
1

Yrd. Doç. Dr. HATİCE DEVECİ ŞİRİN - Selçuk Üniversitesi -

The purpose of this study is to determine the explanatory power of the anxious and avoidant dimensions
of attachment to explain the trait emotional intelligence. The research was conducted on correlational
pattern, one of the quantitative research models. Total 1357 volunteer undergraduate students, 665 female
and 692 male, who were appointed with random sampling method make the study group of the research.
Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Short form (TEIQue-SF) was used in order to determine global
trait intelligence. Experiences in Close Relationships-Revised (ECR-R) was used in order to determine their
attachment patterns and personal information forms were used in order to gather information about their
personal characteristics. Pearson Multiplication of Moments Correlation Analysis was used in order to
determine the correlations between the variables on the research data and multilinear regression analysis
was used in order to analysis the effect of the correlation between the attachment dimensions and trait
emotional intelligence and determine their predictive power. According to the research findings, analysis
of the correlation between variables revealed that Self-discipline and Emotionality and Sociability trait
emotional intelligence subdimensions had a positive relationship with anxiety and Well-being a negative
relationship with anxiety. Also, it was found that Self-discipline and Emotionality trait emotional intelligence
subdimensions had a significant positive relationship and Well-being had a significant negative relationship
with avoidance. According to multiple linear regression analysis findings, the avoidant and anxiety
dimensions of attachment are the significant predictors of Well-being (R2=.121, F (2,1354) = 93.498,
p=0,00< .05), Self-discipline (R2=.095, F (2,1354) = 71,312, p=0,00< .05), Emotionality (R2=.185, F (2,1354)
= 153,679, p=0,00< .05) and Sociability (R2=.020, F (2,1354) = 13,957, p=0,00< .05) trait emotional
intelligence subdimensions. According to the research results, the attachment-related avoidance and
attachment-related anxiety which are the basic dimensions of adult attachment are the important variables
in the explanation of Well-being,
Keywords: attachment-related avoidance, attachment-related anxiety, trait emotional intelligence
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EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ İLE KİŞİLİK
ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
1

Lisans Öğr. ZELİHA SEVİNÇ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Bu çalışmanın amacı eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının kişilik özellikleri ile sosyal
problem çözme becerileri arasında anlamlı düzeyde ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Bu kapsamda
ayrıca cinsiyet ve bölüm değişkenine göre sosyal problem çözme becerilerinin farklılaşıp farklılaşmadığına
bakılmıştır.Araştırma genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeline uygun olarak
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın Çalışma evreni Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi öğrencileri olup çalışma örneklemi bu evrenden tesadüfi küme örnekleme yöntemiyle seçilmiş 220
kız 90’ı erkek olmak üzere toplam 310 öğrenciden oluşmaktadır. Örneklemi oluşturan öğrencilerin yaşları
19-ile 24 arasında değişiklik göstermektedir. Araştırma verilerin toplanmasında Bacanlı, İlhan ve Aslan
(2009) tarafından geliştirilen Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi ile D’zurilla tarafından geliştirilen Savaşır (1994)
tarafından çevrilen Sosyal Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için
t testi, tek yönlü varyans analizi ve pearson momentler çarpım korelasyon tekniği kullanılmıştır. Araştırma
bulgularına bakıldığında cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin sosyal problem çözme becerilerinin anlamlı
düzeyde farklılaşmadığı, bölüm değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşma bulunmuştur. Kişilik
özelliklerinden dışa dönüklük, sorumluluk, uyumluluk, gelişime açıklık ile Sosyal problem çözme becerisi
arasında düşük düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki, nevrotiklik ile ise negatif yönlü anlamlı düzeyde ilişki
gözlenmiştir.
Keywords: kişilik, sosyal problem çözme
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LİSE ÖĞRENCİLERİNDE AKRAN ZORBALIĞINA MARUZ KALMA: TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR
VE ANNE-BABAYA DUYGUSAL ERİŞİLEBİLİRLİK
1

Doç. Dr. FULYA CENKSEVEN-ÖNDER - Çukurova Üniversitesi - Eğitim Bilimleri
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Bu araştırmada lise öğrencilerinin akran zorbalığına maruz kalmalarının yordayıcıları olarak temel psikolojik
ihtiyaçlar ve anne-babalarına duygusal erişilebilirlik incelenmiştir. Araştırma Osmaniye ili Kadirli ilçesinde
altı lisenin 9., 10., 11. ve 12. sınıfına devam eden 588 kız, 610 erkek öğrenci olmak üzere toplam 1198 öğrenci
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada lise öğrencilerinin akran zorbalığına ilişkin veriler ‘California Zorba
Mağduriyeti Ölçeği’ (Felix ve ark., 2011), Temel psikolojik ihtiyaçlara ilişkin veriler 'Temel Psikolojik
İhtiyaçları Ölçeği (Deci ve Ryan, 2000) ve anne-babaya duygusal erişilebilirliğine ilişkin veriler ‘Ebeveyn
Duygusal Erişilebilirlik Ölçeği’ (Lum ve Phares, 2005) kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler temel
istatistiksel analizler ve lojistik regresyon analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda lise öğrencilerin
mağduriyet puanları özerklik, yeterlik, ilişki ihtiyaçları ve anne babaya duygusal erişilebilirlik arasında negatif
yönde anlamlı ilişkiler bulgulanmıştır. Lise öğrencilerinin akran zorbalığına maruz kalma, temel psikolojik
ihtiyaçlar ve anne-babaya duygusal erişilebilirlikleri cinsiyetlerine göre incelendiğinde erkek öğrencilerin
akran zorbalığına maruz kalma puan ortalamalarının kız öğrencilerin puan ortalamalarından daha yüksek
olduğu belirlenmiştir. Temel psikolojik ihtiyaçlar açısından bakıldığında erkek öğrencilerin yeterlik ihtiyaç
puan ortalamaları kız öğrencilerin puan ortalamalarından daha yüksek olduğu bulgulanmıştır. Araştırmada
akran zorbalığı mağduru olmalarının yordayıcıları incelendiğinde, yalnızca özerklik ihtiyacının anlamlı
yordayıcı olduğu, diğer değişkenlerin anlamlı katkı yapmadığı belirlenmiştir. Araştırmada kızların ve
erkeklerin zorbalık mağduru olmalarını yordayan temel psikolojik ihtiyaçlar ve anne- babaya duygusal
erişilebilirliğe ilişkin analiz ayrı ayrı yapılmıştır. Özerklik ihtiyacı ve anneye duygusal erişilebilirliğin kız
ergenlerde görülen akran zorbalığına maruz kalmayı yordamada anlamlı katkı yapan değişkenler olduğu
görülmüştür. Erkek ergenlerde, özerklik ve ilişki ihtiyaçları akran zorbalığına maruz kalmayı yordamada
anlamlı katkı yapan değişkenler olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada lise öğrencilerinin babaya duygusal
erişilebilirlik puanları ile Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği’nden elde edilen puanlar arasında anlamlı ilişki
belirlenmemiştir. Bundan sonraki yapılacak çalışmalarda bu sonucun nedenleri incelenebilir.
Keywords: Zorba mağduru, temel psikolojik ihtiyaçlar, anne-babaya duygusal erişilebilirlik
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ÖĞRETMENLERİN A-TİPİ DAVRANIŞLARI VE İŞ DOYUMU DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
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Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin A-tipi davranışları ve iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkiyi
incelenmektir. Araştırmanın çalışma grubu, resmi okullarda görev yapan farklı okul türü ve branşlardan 223
öğretmenden oluşmaktadır. İlişkisel tarama modelindeki bu araştırmada Batıgün ve Şahin (2006) tarafından
geliştirilen A-Tipi Kişilik Ölçeği ve İş Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Veriler, SPSS ortamında bağımsız t testi,
ANOVA ve Pearson korelasyon teknikleri ile analiz edilmiştir. Araştırmada erkek öğretmenlerin A-tipi kişilik
özelliklerini kadınlara göre daha fazla sergilediği, iş doyumu düzeyleri açısından ise anlamlı bir farklılık
bulunmadığı görülmüştür. Öğretmenlerin evli ve bekar/yalnız olmalarına göre A-tipi kişilik özellikleri ve iş
doyumu düzeylerinin farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Mesleki kıdemlerine göre A-tipi kişilik özelliklerinin
farklılaşmadığı, mesleki kıdem arttıkça iş doyumu düzeylerinin de arttığı belirlenmiştir. Okul türüne göre Atipi kişilik özelliklerinin farklılaşmadığı, iş doyum düzeylerinin ise farklılaştığı, ilkokul öğretmenlerinin iş
doyumlarının lise öğretmenlerine göre yüksek olduğu gözlenmiştir. Öğretmenlerin A-tipi kişilik özellikleri ve
iş doyumu düzeyleri arasında düşük düzeyli pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu da tespit edilmiştir.
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EBEVEYN GÖRÜŞLERİNE GÖRE SABIRLI BİR ÇOCUK NASIL YETİŞTİRİLİR?
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Bu araştırmanın amacı, ebeveynlerin sabır ve sabırsızlık durumlarına dair görüşlerini tespit ederek,
ebeveynlerin sabırlı bir çocuk yetiştirilmesi ile ilgili görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu araştırma, nitel
araştırma yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Konya ilinde bulunan 25 kişiden
oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır.
Elde edilen veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiş olup, araştırmanın bulgularına yönelik
tema ve kategoriler oluşturulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında sabrın anlamına ilişkin temanın
kategorileri; dayanıklılık, sakinlik, tahammül, beklemek ve kabullenmek şeklinde oluşmuştur. Sabırsızlık
yaşanan durumlara ilişkin temanın kategorileri; özdisiplin eksikliği, sınırların ihlali, taleplerin ertelenmesi,
fizyolojik ihtiyaçlar, sıra bekleme ve çaresizlik durumu şeklinde oluşmuştur. Sabırsızlığın nedenleri temasına
ilişkin kategoriler; genetik faktörler, stres, acelecilik, psikolojik ihtiyaçların karşılanmaması, fizyolojik
ihtiyaçların karşılanmaması, şiddet, empati kuramama, zorlu yaşam şartları, haklılık, dayanıksızlık,
dürtüsellik ve hayal kırıklığı şeklindedir. Ebeveynlerin çocuklarda sabır özelliğini geliştirmeleri için neler
yapabileceklerine ilişkin kategoriler ise gerçekçi sınır koyma, farkındalık geliştirme, sorumluluk verme, küçük
adımlarla ilerleme, model olma, kural koyma şeklinde oluşmuştur. Araştırma sonucunda ortaya çıkan
bulgular tartışılmış ve ilgili öneriler geliştirilmiştir.
Keywords: ebeveynler ,sabır ,sabırsızlık,çocuk yetiştirme
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EVLİ ÖĞRETMENLERDE EŞ TÜKENMİŞLİĞİ, MESLEKİ TÜKENMİŞLİK, ALGILANAN EŞ DOYUMU,
EVLİLİK VE EBEVEYN YETKİNLİĞİ İLİŞKİSİ
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Bu araştırmanın amacı, evli öğretmenlerin eş tükenmişliği, mesleki tükenmişlik, algılanan eş doyumu, evlilik
ve ebeveyn yetkinlik puanları arasındaki ilişkileri belirlemek ve mesleki tükenmişlik, algılanan eş doyumu,
evlilik ve ebeveyn yetkinlik puanlarının eş tükenmişliği puanlarını yordamadaki katkılarını incelemektir.
Araştırma grubu, 2016-2017 Eğitim-Öğretim döneminde Antakya Belediye sınırları içerisindeki farklı
dereceli okullarda çalışmakta olup, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 160’ı (%54.2) kadın,
135’i (%45.8) erkek olmak üzere toplam 295 evli öğretmenden oluşmaktadır. Veriler, Eş Tükenmişlik ÖlçeğiKısa Formu (ETÖ-KF), Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu (TÖ-KF), Evlilikte Yetkinlik Ölçeği (EVYÖ), Ebeveyn
Yetkinlik Ölçeği (EBYÖ) ile algılanan eş doyumu ve bazı sosyo-demografik bilgileri toplamak amacıyla
araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” uygulanarak toplanmıştır. Korelasyon analizi ve
çoklu regresyon analizi kullanılarak yapılan analizler sonucunda, evli öğretmenlerin eş tükenmişliği
puanlarının mesleki tükenmişlik ile pozitif, algılanan eş doyumu, evlilik ve ebeveyn yetkinlik puanları ile
negatif yönde anlamlı ilişkisinin olduğu görülmüştür. Diğer yandan evli öğretmenlerin mesleki tükenmişlik,
algılanan eş doyumu, evlilik ve ebeveyn yetkinlik puanlarının eş tükenmişliği puanlarını anlamlı bir biçimde
yordadığı bulunmuştur. Bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.
Keywords: Evli öğretmenler, eş tükenmişliği, mesleki tükenmişlik, eş doyumu, evlilik ve ebeveyn yetkinliği
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YAŞAM AMAÇLARI VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞUN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMU
YORDAYICI ROLÜ
Doç. Dr. FATMA EBRU İKİZ - Dokuz Eylül Üniversitesi - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
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3 Yrd. Doç. Dr. ZÖHRE KAYA - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
1

Bu çalışmada pedagojik formasyon eğitimi öğrencilerinin yaşam amaçları ve psikolojik iyi oluşlarının
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını yordayıp yordamadığının incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın katılımcılarını 2015-2016 eğitim öğretim yılında Dokuz Eylül ve Van Yüzüncü Yıl
Üniversitelerinde pedagojik formasyon eğitimi alan 360 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Yaşam
Amaçları Ölçeği, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği aracılığıyla
toplanmıştır. Verilerin analizinde çoklu doğrusal regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Yapılan çoklu
doğrusal regresyon analizi sonucunda, kurulan regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu
saptanmıştır. Buna göre, yaşam amaçları (ilişki, topluma katkı, fiziksel sağlık, kişisel gelişim, aileye katkı,
anlamlı yaşam, maddi başarı, imaj/çekicilik ve ünlü olma) ve psikolojik iyi oluş hep birlikte öğretmenlik
mesleğine yönelik tutumdaki değişimin %26.9’unu açıklamaktadır. Kişisel gelişim, aileye katkı ve ünlü olma
yaşam amaçları öğretmenlik mesleğine yönelik tutumun anlamlı birer yordayıcısı iken; diğer yaşam amaçları
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumun anlamlı yordayıcıları değildir. Psikolojik iyi oluş değişkeninin de
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumun önemli bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Psikolojik iyi oluş ile
kişisel gelişim ve aileye katkı yaşam amaçları öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu pozitif yönde; ünlü olma
yaşam amacı ise öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu negatif yönde yordamaktadır. Elde edilen sonuçlara
göre, yüksek psikolojik iyi oluş ile kişisel olarak kendini geliştirme ve ailesine katkı sağlama isteğinin
pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına olumlu yönde katkı
sağladığı; ünlü olma isteğinin ise öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu olumsuz yönde etkilediği
söylenebilir.
Keywords: Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum, psikolojik iyi oluş, yaşam amaçları
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGULARINI İFADE ETMELERİNİN YORDAYICISI OLARAK BİLİŞSEL
ESNEKLİK VE BİLİŞSEL ÇARPITMALAR
1

Öğr. Gör. SAİDE UMUT ZEYBEK - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler ve
Danışmanlık Bölümü, Sosyal Hizmet Programı

Kişilerarası iletişimin kilit noktalarından biri olan duyguları ifade etme becerisinin pek çok değişkenden
etkilendiği düşünülmektedir. Bu araştırmada da duyguları ifade etme becerisini açıklayabilmeye yönelik
olarak bilişsel kökenli değişkenler ele alınmıştır. Buradan yola çıkılarak çalışmanın amacı üniversite
öğrencilerinin duygularını ifade etme düzeylerinin; bilişsel esneklik ve bilişsel çarpıtmalar tarafından anlamlı
düzeyde yordanıp yordanmadığının incelenmesidir. Araştırma grubu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Eğitim Fakültesi’nin farklı bölümlerinde okuyan 205’i kadın 137’si erkek olmak üzere; 342 gönüllü
öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma grubunun yaş ortalaması 20,6’dür. Araştırmada veriler Duyguları İfade
Etme Ölçeği (Kuzucu, 2011), Bilişsel Esneklik Ölçeği (Çelikkaleli, 2014) ve İlişkilerde Bilişsel Çarpıtmalar
Ölçeği (Hamamcı ve Büyüköztürk, 2003) ile elde edilmiştir. Veri analizlerde, betimleyici istatistik teknikleri,
Pearson korelasyon ve doğrusal regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Analizler sonucunda; araştırma
grubunda yer alan öğretmen adaylarının duyguları ifade etme ile ilişkilerde bilişsel çarpıtmalar değişkeninin
yakınlıktan kaçınma alt boyutu arasında negatif yönde (r= -.11) .01 düzeyinde anlamlı ilişki olduğu
görülmüştür. Duyguları ifade etme ile bilişsel esneklik (r= .31) ve ilişkilerde bilişsel çarpıtmalar değişkeninin
zihin okuma (r= .14) alt boyutu arasında pozitif yönde .05 düzeyinde anlamlı ilişki olduğu görülmüştür.
Duyguları ifade etme ile ilişkilerde bilişsel çarpıtmalar değişkeninin gerçekçi olmayan ilişki alt boyutu
arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Regresyon analizinden elde edilen bulgulara göre bilişsel esneklik ve
ilişkilerde bilişsel çarpıtmalar değişkeninin alt boyutları olan yakınlıktan kaçınma, zihin okuma, gerçekçi
olmayan ilişki beklentisi duyguları ifade etmeye ait toplam varyansın %11’ini açıklamaktadır.
Keywords: Duygularını İfade Etme, Bilişsel Esneklik, Bilişsel Çarpıtmalar, Öğretmen Adayları
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DUYGUSAL ZEKÂ VE MÜKEMMELİYETÇİLİĞİN EĞİTİMDE STRES ÜZERİNE ETKİSİ
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2

Bu araştırmanın amacı duygusal zekâ ve mükemmeliyetçiliğin eğitimde stres üzerindeki etkisini saptamaktır.
Araştırmaya üniversite 1., 2. ve 3. Sınıfa devam eden 246 kadın ve 60 erkek olmak üzere toplam 306 öğrenci
katılmıştır. Öğrencilerin yaş ranjı 18-25 arasında olup yaş ortalaması ise 20.52 (Ss: 1.43)’dir. Araştırma genel
tarama modellerinden ilişkisel tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Araştırmada çoklu regresyon
analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, üniversite öğrencilerinin duygusal zekâ özelliklerinin
bütün olarak eğitimde stres puanlarını anlamlı düzeyde yordadığını göstermektedir. Duygusal zekâ
özellikleri ile eğitimde stres puanları arasında anlamlı ilişki olduğu görülmektedir (R=0.204, R2=0.042,
F=3.277, p<.01). Duygusal zekâ özellikleri bütün olarak eğitimde stresteki toplam varyansın %4’ünü
açıklamaktadır. Araştırmanın diğer bulgusunda ise, üniversite öğrencilerinin mükemmeliyetçiliklerinin
bütün olarak eğitimde stres puanlarını anlamlı düzeyde yordadığı saptanmıştır. Üniversite öğrencilerinin
mükemmeliyetçilikleri ile eğitimde stres puanları arasında anlamlı ilişki olduğu görülmektedir (R=0.416,
R2=0.173, F=63.710, p<.01). Mükemmeliyetçilik bütün olarak eğitimde stresteki toplam varyansın
%17,3’ünü açıklamaktadır. Bu sonuçlar duygusal zekâ ve mükemmeliyetçiliğin eğitimde stres üzerinde
önemli etkiye sahip olduğunu göstermiştir.
Keywords: Duygusal zekâ, mükemmeliyetçilik,eğitimde stres
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ÇOCUKLARDA (8-14 YAŞ) FONKSİYONEL OLMAYAN TUTUMLAR ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE
UYARLAMA ÇALIŞMASI
1
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Bu araştırmanın amacı D’Alessandro ve Burton, (2006) tarafından geliştirilen Çocuklarda (8-14 Yaş)
Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeğini Türkçeye uyarlamak, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktır.
Çalışma çerçevesindeki veriler Eskişehir’de öğrenim gören ve araştırmaya basit tesadüfi eleman örnekleme
yöntemi ile dâhil edilen 169 kız (%43.9) ve 216 erkek (%56.1) olmak üzere toplam 385 öğrenciden
oluşmaktadır. Araştırma grubundaki öğrenciler 8-14 yaş arasında değişmekte olup yaş ortalaması 10.85’dir.
Çocuklarda (8-14 Yaş) Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği’ni uyarlamak için ilk etapta elektronik posta
yoluyla izin alınmıştır. İzin alınmasının ardından ölçek, rehberlik ve psikolojik danışma, İngilizce eğitimi
alanlarında 5 öğretim elemanı tarafından önce Türkçeye çevrilmiş, daha sonra tekrar İngilizceye çevrilerek
çeviri ile orijinal form arasındaki tutarlılık incelenmiş ve ölçeğin nihai formu ortaya konmuştur. Çocuklarda
(8-14 Yaş) Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği’nin yapı geçerliğinin incelenmesi amacıyla doğrulayıcı
faktör analizi uygulanmıştır. Buna göre model uyum indeksleri; x^2/sd=1,58, RMSEA=.039, RMR=.08,
GFI=.93, AGFI=.92, CFI=91 olarak bulunmuştur. Elde edilen uyum indeksleri ölçeğin kabul edilebilir düzeyde
uyum verdiğini göstermektedir. Ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyon katsayıları .27 ile .54 arasında
değerlere sahiptir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .82 ve test-tekrar test korelasyonu
.72 olarak bulunmuştur. Ölçüt bağıntılı geçerlik için yapılan hesaplamalara göre ölçeğin algılanan stres ile
pozitif yönde anlamlı ilişkiye (r=.20, p<.05) sahip olduğu görülmüştür. Ölçek için yapılan geçerlik güvenirlik
analiz sonuçları ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
Keywords: Fonksiyonel Olmayan Tutum,Geçerlik,Güvenirlik,Çocuk (8-14 Yaş)
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KİMLİK STATÜLERİNİN İNCELENMESİ
1
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Bu araştırmanın amacı meslek yüksekokuluna devam eden öğrencilerin kimlik statülerinin incelenmesidir.
Bu amaçla yaş ortalaması 19.58 olan, 143 kız ve 57 erkek olmak üzere toplam 200 öğrenciye, kimlik
statülerini belirlemek için Bennion ve Adams (1986) tarafından geliştirilen, Oskay (1998) tarafından
Türkçeye uyarlanan Genişletilmiş Objektif Ego Kimlik Statüsü Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada frekans,
yüzde, ortalama, standart sapma ve korelasyon analizleri kullanılmıştır. Katılımcıların her birinin ait olduğu
kimlik statüsünün belirlenmesinde öncelikle her bir kimlik statüsünden elde edilen ortalama puanlar ve
standart sapmalar hesaplanmakta, ardından kesme noktalarının belirlenmesi amacıyla bir veya yarım
standart sapma üstü, o statünün kesme noktasını oluşturmaktadır. Marcia’nın kimlik statüleri yaklaşımına
göre dört kimlik statüsü bulunmaktadır. Başarılı ve askıya alınmış kimlik statüleri üst, ipotekli ve dağınık
kimlik statüleri ise alt kimlik statüleri olarak belirlenmiştir. Bu sınıflamanın nedeni üst kimlik statülerinde
araştırma sürecinin ve yeni roller denemenin olması; alt kimlik statülerinde ise olmamasıdır. Araştırma
sonuçlarına göre öğrencilerden 57’si (%28.5) başarılı kimlik statüsünde, 51’i (%25.5) askıya alınmış kimlik
statüsünde, 21’i (%10.5) ipotekli kimlik statüsünde, 20’si (%10) dağınık kimlik statüsünde, 51’i (%25.5) ise
birden fazla kimlik statüsü puanının kesme noktasının üstünde yer alması nedeniyle geçiş kategorisindedir.
Araştırmanın bir diğer sonucu ise başarılı kimlik statüsü puanlarının ipotekli ve dağınık kimlik statüsü
puanlarıyla ters yönde anlamlı ilişkiye sahip olmasıdır. Sonuç olarak meslek yüksekokulu öğrencilerinin
çoğunlukla başarılı veya askıya alınmış kimlik statülerinde oldukları, önemli bir kısmının da geçiş
kategorisinde bulundukları söylenebilir. Ayrıca başarılı kimlik statüsü puanları arttıkça ipotekli ve dağınık
kimlik statüsü puanları azalmaktadır.
Keywords: Kimlik,Kimlik Statüsü,Meslek Yüksekokulu Öğrencileri
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İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE OKUMA VE YAZMA TUTUMLARI İLE BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIĞI
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
1
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Bu çalışmanın amacı ilkokul öğrencilerinde okuma ve yazma tutumları ile bilgisayar oyun bağımlılığı
arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 108 kız ve 121 erkek olmak üzere toplam
229 ilkokul öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma ilişkisel tarama modeline göre gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın verileri öğrencilere McKenna ve Kear (1990) tarafından geliştirilen, Kocaarslan (2014)
tarafından uyarlanan “Okuma Tutumu Ölçeği”, Graham, Berninger ve Fan (2007) tarafından geliştirilen,
Yıldız ve Kaman tarafından (2016) uyarlanan “Yazma Tutumu Ölçeği” ve Horzum, Ayas ve Çakır Balta (2008)
tarafından geliştirilen “Çocuklar İçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği” uygulanarak elde edilmiştir.
Araştırmanın verileri SPSS 16.0 programı ile .05 ve .01 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Araştırmada ttesti ve korelasyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma bulguları ilkokul öğrencilerinde okuma ve yazma
tutumları ve bilgisayar oyun bağımlılığı düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı şekilde farklılaştığını göstermiştir.
Farkın kaynağına bakıldığında kızların okuma (t=3.447, p<.05) ve yazma (t=3.360, p<.05) tutumu
düzeylerinin erkeklere göre; erkeklerin ise bilgisayar oyun bağımlılığı (t=-4.337, p<.05) düzeylerinin kızlara
göre daha yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir. Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkiye bakıldığında
okuma tutumu düzeyinin yazma tutumu düzeyi ile pozitif (r= .53, p<.01); bilgisayar oyun bağımlılığı düzeyi
ile ise negatif yönlü anlamlı ilişki içerisinde olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (r= -.14, p<.05). Ayrıca, çalışmada
yazma tutumu düzeyi ile bilgisayar oyun bağımlılığı düzeyi arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.
Keywords: Okuma Tutumu, Yazma Tutumu, Bilgisayar Oyun Bağımlılığı,İlkokul Öğrencileri
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN RUMİNASYON DÜZEYLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE
YÜKLEME BİÇİMLERİ TARAFINDAN YORDANMASI
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Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin algıladıkları sosyal destek ve olaylara ilişkin yükleme biçimlerinin
öğrencilerin ruminasyonlarını manidar şekilde yordayıp yordamadığını incelemektir. Bu çalışmanın modeli
elde edilen ölçümlerin var olan durumu betimlemeye çalışması sebebiyle tarama modelidir. Çalışmanın
örneklemini 2015-2016 eğitim öğretim döneminde Mersin üniversitesine devam eden 289 lisans öğrencisi
oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılacak analizlere karar vermeden önce normalliğe bakılmıştır. Normallik
için, box plot, basıklık çarpıklık katsayıları ve histogram grafiğine bakılmıştır. Veriler normal dağılım
göstermiştir. Veri analizi için çoklu regresyon modellerinden aşamalı regresyon metodu uygulanmıştır.
Öğrencilerin ruminasyon düzeylerinin yordanması amacıyla yapılan aşamalı regresyon analizi sonuçları
incelendiğinde; 3 model önerilmiştir. İlk modelde yükleme biçimi ölçeği alt boyutu önemlilik öğrencilerin
ruminasyon düzeylerinin %6’sını açıklamaktadır. İkinci modelde yükleme biçimi ölçeği alt boyutu önemlilik
ve algılanan sosyal destek alt boyutu arkadaş desteği ile birlikte öğrencilerin ruminasyon düzeylerinin
%9’unu açıklamaktadır. Üçüncü modelde ise yükleme biçimi ölçeği alt boyutu önemlilik, algılanan sosyal
destek alt boyutu arkadaş desteği ve yükleme biçimi ölçeği kötümser açıklama alt boyutu ile birlikte
öğrencilerin ruminasyon düzeylerinin %10’unu açıklamaktadır. Yükleme biçimi ölçeği alt boyutu önemlilik,
algılanan sosyal destek alt boyutu arkadaş desteği ve yükleme biçimi ölçeği kötümser açıklama alt
boyutunun üniversite öğrencilerinin ruminasyon düzeylerini manidar bir şekilde yordayıp yordamadığını
belirlemek amacıyla kurulan regresyon modelindeki R’nin manidarlığını test eden ANOVA sonucunda, p
değeri 0.01’den küçük olduğu için (p=0.00), yordanan değişkenle yordayıcı değişkenler arasındaki ilişki
0.01düzeyinde anlamlıdır. Bu modelin yordanmasına ilişkin regresyon sonuçları ise, üniversite öğrencilerinin
ruminasyon düzeylerine etkisi olduğu düşünülen algılanan sosyal destek (arkadaş desteği, aile desteği, özel
birinin desteği) ve olaylara ilişkin yükleme biçimi (önemlilik, önemsizlik, kötümser açıklama, iyimser
açıklama) değişkenlerine yönelik çoklu regresyon moellerinden aşamalı regresyon analizi sonucunda
modele dahil edilen üç değişken (önemlilik, arkadaş desteği ve kötümser açıklama) birlikte öğrencilerin
ruminasyon düzeyleri ile zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki vermektedir (R=0.325, R2=0.105 F(3, 289) =11,191,
p=0.000).
Keywords: Ruminasyon, Yükleme Biçimi, Sosyal Destek
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ADAPTATİON OF THE STRATEGİES FOR COPİNG WİTH CAREER INDECİSİON: PRELİMİNARY
FİNDİNGS
2
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Yrd. Doç. Dr. SERAP ÖZDEMİR - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
3 Yrd. Doç. Dr. ÖZLEM ULAŞ - Giresun Üniversitesi - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
4 Prof. Dr. FİDAN KORKUT - OWEN - Bahçeşehir Üniversitesi - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Career indecision is considered a stressful situation in which individuals encounter difficulties while making
a career decision. The Strategies for Coping with Career Indecision (SCCI) was developed by Lipshits-Braziler,
Gati and Tatar (2017) for assessing young adults’ coping styles in the career decision-making process.
However, there has been relatively little research into strategies for coping with career indecision in Turkish
literature on career counseling. The present paper aims to adapt the SCCI questionnaire to Turkish culture
in order to fill this gap in the literature. The SCCI comprises three main coping styles: Productive coping,
Support-seeking, and Nonproductive coping. The Turkish version of SCCI was administered to 376 young
adults. Confirmatory factor analyses (CFA) were conducted to provide information on the construct validity
and factor structure of the Turkish version of SCCI. Results of CFA indicate that the scale was satisfactory
considering validity (χ2=2729.307; sd=812; p=0.00; χ²/sd= 3.36; RMSEA=0,079). Findings supported the
three factors of the 45-item of SCCI with the present data, providing evidence for construct validity of the
scale. Cronbach Alpha coefficients of the scales for Productive Coping, Support-seeking and Nonproductive
Coping were found to be.89, .90 and .79 respectively, and the split-half reliabilities were found to be.59,
.77, and.66 respectively. Results revealed that Turkish version of SCCI can be used as a reliable and valid
instrument for young adults to assess their strategies for coping with career indecision.
Keywords: career indecision, coping, career coping strategies
Corresponding Author: Araş. Gör. TANSU MUTLU

EXPLORİNG THE İNFLUENCES ON EDUCATİONAL AND CAREER ATTAİNMENT İN STEM: SYSTEMS
THEORY FRAMEWORK ANALYSİS
1

Araş. Gör. TANSU MUTLU - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
2 Y. Lisans Öğr. DİLBER OĞUR - İnönü Üniversitesi - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Despite the richness of the studies aiming to understand students’ STEM career decision-making process in
many countries, numerous questions remain about the contextual factors that influence the STEM career
choice of students with diverse cultural backgrounds in Turkey. In light of such limitation in pertinent
literature, the aim of this qualitative study is to gain a deeper understanding of 15 high school students’
and their parents’ opinions on the role of contextual factors (e.g. Ethnic identity, family expectations, parent
education, GPA) on culturally diverse high school students’ career development and academic achievement
in STEM fields. The specific aim is to comprehend deeply which influences (content and process) produce
effects on students’ STEM career choice. Purposeful sampling was used. Participants’ responses were
analyzed qualitatively based on the Systems Theory Framework (STF). Results indicated that individual
system, which is one of content influences in STF, is found as a major factor for both culturally diverse
students and their parents when making decisions related to STEM careers. Among factors in individual
system, ethnic identity and native language found as leading factors that influence their academic
achievement. Students of diverse backgrounds underlined the importance of influences in the social
system. Social system, the other content influences in STF, especially lack of role models, appeared to be
factors that prevent adolescents from choosing a STEM career even if they want to do. Mental health
professionals may consider current research findings while working with their clients by focusing on content
and process influences.
Keywords: career development, STEM, culture, Systems Theory Framework, educational attainment
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FACEBOOK KULLANIMI, AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI VE GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
1

Doç. Dr. ZELİHA TRAŞ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - PDR ABD
2 Doç. Dr. KEMAL ÖZTEMEL - Gazi Üniversitesi - PDR ABD

Amaç: Bu araştırmanın amacı, Facebook kullanımı ile sosyal ilişkilerde gelişmeleri kaçırma korkusu ve akıllı
telefon bağımlılığı arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Yöntem: Bu araştırma, değişkenler arasındaki ilişkileri
inceleyen ilişkisel tarama modelindedir. Çalışma grubu Gazi Üniversitesi ve Necmettin Erbakan
Üniversitesi’nde öğrenim gören 437 (%72) kız, 171 (%28) erkek; toplam 608 öğrenci olup yaş ortalaması
21.34 (Ss=2.00)’dir. Araştırmada, Öztemel ve Traş (Baskıda) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Facebook
Yoğunluğu Ölçeği, Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği (Gökler, Aydın, Ünal ve Metintaş
; 2016) ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği (Noyan, Enez Darçın, Nurmedov, Yılmaz, ve Dilbaz; 2015)
kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre; Facebook yoğunluğu puanları ile gelişmeleri kaçırma
korkusu ölçek puanları arasında (r=.27); akıllı telefon bağımlılığı ölçek puanları arasında (r=.28) pozitif yönde
anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur (p<.01). Kategorik değişkenler dikkate alındığında ise Facebook
yoğunluğu’nun yaş ile (r=.15; p<.01), Facebook’u kullanım süresi ile (r=.51; p<.01) ve interneti kullanma
süresi ile (r=.08; p<.05) pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur Facebook yoğunluğu puanlarının
yordanmasına ilişkin Hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda birinci blokta yer alan
değişkenlerden sadece Facebook’ta kalma süresi (β=.50, t=13.995, p<.001) Facebook yoğunluğunu anlamlı
düzeyde yordamıştır (F(3,604)=73.695, R=52, R2=.27, p<.001). İkinci blokta analize sürekli değişkenler
eklenmiştir. Bütün değişkenler araştırmaya katılan bireylerin Facebook yoğunluğu ölçeğinden aldıkları
puanlardaki varyansın %36’sını anlamlı bir şekilde açıklamaktadır (F(5,602)=66.776, R=60, R2=.36, p<.001) .
İkinci adımda Facebook yoğunluğu puanlarının en güçlü yordayıcısının Facebook’u kullanım süresi olduğu
(β=.48, t=14.195, p<.001), onu sırasıyla gelişmeleri kaçırma korkusu (β=.20, t=5.527, p<.001) ve akıllı telefon
bağımlılığının (β=.18, t=4.545, p<.001) izlediği bulunmuştur. Sonuçlar Araştırmada Facebook yoğunluğunu
gelişmeleri kaçırma korkusu ve akıllı telefon bağımlılığı yordadığından, Facebook ile ilgili araştırmalarda bu
durumun dikkate alınmasının yararlı olduğu düşünülmektedir. Böylece Facebook kullanımı ile ilgili
dinamiklerin neler olabileceğinin anlaşılmasına katkı sağlanabilir.
Keywords: Facebook kullanımı, akıllı telefon bağımlılığı, sosyal ilişkilerde gelişmeleri kaçırma korkusu
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CONFLICT RESOLUTION IN INTERPERSONAL RELATIONS
Araş. Gör. HAYRİ KOÇ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2 Araş. Gör. AZİZ TEKE - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Eğitim Programları ve Öğretim
3 Prof. Dr. COŞKUN ARSLAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
1

The purpose of this study is to explain conflict resolution in interpersonal relations theoretically. In this
context, related literature has been searched. Conflict in interpersonal relations isn’t regarded as positive
or negative generally. Whether the conflict will be concluded positive or negative is connected with what
kind of conflict the individuals are having and how they can cope with these conflicts. In this study, including
the term of conflict resolution in interpersonal relations, it was mentioned what kind of conflicts people
have after defining the term of conflict. The sources of the conflict were discussed and the reactions given
by the people to the conflicts were mentioned to present a clear understanding. Finally, strategies of
conflict resolution about how individuals try to resolve the conflicts were mentioned and after explaining
the steps of conflict resolution it was concretized with an example story to build interpersonal relations on
a solid basis.
Keywords: conflict resolution,interpersonal relations,theoretical evaluation
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ERGENLERDE ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALAR VE DUYGU DÜZENLEME
1

Prof. Dr. COŞKUN ARSLAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
2 Yrd. Doç. Dr. FİKRİYE ALKIM ARI - Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
3 Öğr. Gör. SAKİNE İLKİM ARI - Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral M.Y.O. - Çocuk Gelişimi

Bu araştırmanın genel amacı, ergenlerin erken dönem uyumsuz şemalarının, ergenlerin duygu düzenleme
becerilerini etkilemekte midir? sorusuna cevap aramaktır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Selçuk
Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi’nden toplam 364 öğrenciye (221 K; 143 E) Young Şema Ölçeği KF-3 ve
Ergenler için Duygu Düzenleme Ölçeği verilmiştir. Araştırma genel tarama modelinde desenlenmiştir. Erken
dönem uyumsuz şemalarından herhangi birinden ya da birkaçından yüksek puan alan öğrencilerin duygu
düzenleme puanları, şema puanları yüksek olmayan öğrencilerin duygu düzenleme puanları ile
karşılaştırılmıştır. Cinsiyetin duygu düzenlemeye etkisi t testi ile sınanmıştır. Kız öğrencilerin duygu
düzenleme puan ortalamaları, erkeklerinki ile karşılaştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Erken dönem uyumsuz
şemalar, Duygu düzenleme, Şemalar-duygular
Keywords: Erken dönem uyumsuz şemalar, Duygu düzenleme, Şemalar-duygular
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YALNIZLIĞIN YORDANMASINDA KARANLIK ÜÇLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ
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Yrd. Doç. Dr. SEYDİ AHMET SATICI - Artvin Çoruh Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Araş. Gör. MUHAMMET FATİH YILMAZ - Erzincan Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
3 Öğretmen HATİCE YILMAZ - Milli Eğitim Bakanlığı - Üzümlü Ortaokulu -

Amaç: Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin karanlık üçlü kişilik özellikleri olarak nitelendirilen
makyavelizm, psikopati ve narsisizm düzeylerinin yalnızlıklarını yordayıp yordamadığı ele alınmıştır.
Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu 329 [229 (%70) kadın ve 100 (%30) erkek; Yaş ranjı: 17-34, Yaş ort:
20.92, Yaş ss: 2.67] öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerinin elde edilmesinde Karanlık Üçlü Ölçeği
ile UCLA Yalnızlık Ölçeği kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeylerinin karanlık üçlü kişilik
özellikleri tarafından yordanıp yordanmadığını belirlemek için çoklu regresyon (multiple regression) analizi
kullanılmıştır. Regresyon analizine geçilmeden önce çarpıklık ve basıklık katsayıları, VIF, tolerans ve DurbinWatson değerleri incelenmiş ve bu değerlerin gerekli kriterleri sağladıkları görülmüştür. Sonrasında
değişkenler arası ilişkileri belirleyebilmek amacıyla korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Regresyon
analizinin ilk adımında cinsiyet ve yaş kontrol değişkeni olarak kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Sonuçlar
değerlendirildiğinde; yalnızlık ile makyavelizm (r = .43, p < .001), psikopati (r = .33, p < .001) ve narsisizm (r
= .38, p < .001) arasında pozitif yönde anlamlı ilişkilerin olduğu anlaşılmaktadır. Çoklu regresyon analizi
sonucuna göre karanlık üçlü kişilik özelliklerinin yalnızlığı yordamasına ilişkin modelin anlamlı olduğu
görülmüştür (F = 23.92, p < .001). Bununla birlikte sırasıyla, makyavelizm (β = .25, p < .001), narsisizm (β =
.21, p < .001) ve psikopatinin (β = .13, p < .05) yalnızlığı anlamlı şekilde yordadığı görülmüştür. Son olarak,
karanlık üçlü kişilik özelliklerinin yalnızlık toplam varyansının %27’sini açıkladığı belirlenmiştir (R2 = .27,
düzenlenmiş R2= .26). Tüm bu bulgular ışığında; üniversite öğrencilerinin karanlık üçlü kişilik özelliklerine
sahip olmalarının onların yalnızlık düzeylerini artırabilecek anlamlı bir değişken olduğu ifade edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Karanlık üçlü, Makyavelizm, Psikopati, Narsisizm, Yalnızlık. Yrd. Doç. Dr. Artvin Çoruh
Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Artvin, Türkiye, sasatici@artvin.edu.tr Arş. Gör. Erzincan Üniversitesi Eğitim
Fakültesi, Erzincan, Türkiye, fatih.yilmaz@erzincan.edu.tr Öğretmen, Üzümlü Ortaokulu, Üzümlü, Erzincan,
Türkiye, htcyyilmaz@gmail.com
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AKADEMİK BAŞARIDA AİLE, ÖĞRETMEN VE ARKADAŞ DESTEĞİ
1

Doç. Dr. DİLEK GENÇTANIRIM KURT - Ahi Evran Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Akademik başarının önemli yordayıcılarından olan sosyal destek, bireyin davranışlarını düzeltmeye yönelik
olarak çevresindeki önemli kişilerden aldığı dönüt olarak tanımlamaktadır. Sosyal desteğin en temel kaynağı
ailedir. Bununla birlikte okula devam eden öğrenciler için öğretmen ve arkadaş desteği de önem
taşımaktadır. Akademik başarının yordanmasına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla çalışma alışkanlıkları,
tekrar, öğrenme yöntemi gibi değişkenlerin ele alındığı dikkat çekmektedir; ancak psikolojik özelliklerin de
akademik başarı için önemli olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin akademik
başarısında aile, öğretmen ve arkadaş desteğinin etkisinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışmanın
örneklemini amaçlı örnekleme metodu ile seçilen 360 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin
akademik başarılarını belirlemek için TEOG sınavından aldıkları puan esas alınmıştır. Aile, öğretmen ve
arkadaş desteğinin belirlenmesinde ise Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde
path analizi yapılmış ve analiz sonucunda akademik başarıda öğretmen desteğinin etkisinin anlamlı olduğu
sonucu ortaya konulmuştur. Dolayısıyla öğretmenlerinden olumlu destek gören ortaokul öğrencilerinin
akademik olarak arkadaşlarından daha başarılı oldukları ifade edilebilir.
Keywords: Akademik başarı, ortaokul öğrencileri, sosyal destek
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ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK İHTİYAÇLARI
1

Öğr. Gör. MUSTAFA GÜLER - Selçuk Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Terapi ve Rehabilitasyon

Bu çalışmanın amacı özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık
ihtiyaçlarını okul rehber öğretmeni ve sınıf rehber öğretmenlerinin görüşlerine göre tespit etmektir. Bu
çalışmada nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Araştırmada verilerin toplanmasında veri toplama yöntemi
olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmeler 2016-2017 eğitim öğretim yılında Milli
Eğitim Bakanlığı’na bağlı Konya ili Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan özel eğitim okullarında görevli okul
rehber öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleri üzerinde yapılmıştır. Araştırmada eğitsel rehberlik ve
danışmanlık, mesleki rehberlik ve danışmanlık ve kişisel/sosyal rehberlik ve danışmanlık temaları
oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgular tartışılmış ve sonuçlarla ilgili öneriler
geliştirilmiştir.
Keywords: Özel eğitim okulu, Rehberlik ihtiyaçları
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KARİYER KARAR VERME GÜÇLÜKLERİ VE KARİYER KARAR VERME PROFİLLERİ ARASINDAKİ
İLİŞKİLER
1
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Doç. Dr. KEMAL ÖZTEMEL - Gazi Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Amaç: Bu araştırmanın amacı kariyer karar verme profillerinin kariyer karar verme güçlüklerini yordama
gücünü belirlemektir. Ayrıca kariyer karar verme güçlükleri cinsiyete ve karar verme durumlarına göre
incelenmiştir. Yöntem: Araştırmanın çalışma grubu Gazi Üniversitesinde öğretmenlik için pedagojik
formasyon eğitimi gören farklı üniversitelerden mezun (%47) ve Gazi Üniversitesi’nde çeşitli bölümlerde
öğrenimini sürdüren (%52) toplam 297 (%79 kadın ve %21 erkek) öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada,
Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeği (KKVGÖ; Bacanlı ve Öztemel, 2017), Kariyer Karar Verme Profilleri
Ölçeği (Öztemel ve Bacanlı, 2017) ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre;
KKVG puanlarında cinsiyete göre hem üç alt ölçek hem de toplam puanda anlamlı farklılıklar göstermemiştir.
Kariyer seçimi son karar verme durumlarına göre (1=kararımı devam ettireceğim, 2=kararımı
değiştirebilirim, 3=ne yapacağım konusunda kararsızım) KKVG puanlarında gruplar arasında üç alt ölçek ve
toplam puanda kariyer seçimine ilişkin ne yapacağı konusunda kararsız olduklarını belirten grubun lehine
anlamlı farklılıklar bulunmuştur. KKVP’nin KKVG’ni yordama güçlerini belirlemek için verilere hiyerarşik
regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçları, Kariyer Karar Verme Uyumluluğu (KKU-CDA) puanlarının,
KKVG’nin hazırlık eksikliği (β=-.40, t=-3.345, p<.01), bilgi eksikliği (β=-.54, t=-4.373, p<.001), tutarsız bilgi (β=.37, t=-2.712, p<.01) alt ölçek puanlarının ve KKVG toplam puanın (β=-.53, t=-4.290, p<.001) analamlı bir
şekilde yordamıştır. Kariyer Karar Verme Uyumluluğu (KKU-CDA) adı geçen tüm bağımlı değişkenlerin en
güçlü yordayıcıdır. Bütün bağımsız değişkenler, bağımlı değişken KKVG toplam puanlardaki varyansın
%48’ini anlamlı bir şekilde yordamıştır (F(12,284)=21.622, R=69, R2=.48, p<.001). Sonuçlar: Bu araştırmanın
sonuçları ilgili literatürdeki önceki benzeri araştırmaların (Katharina, Thiele, Spurk ve Kauffeld, 2016;
Willner, Gati ve Guan, 2015; ) b,2 sonuçlarını ve teorik görüşleri (Gati, Landman, Davidovitch, Asulin-Peretz,
ve Gadassi, 2010) desteklemiştir.
Keywords: kariyer karar verme güçlükleri, kariyer karar verme profilleri, üniversite öğrencileri
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ÇOCUKLARIN GİZLİ DÜNYASINA FARKLI BİR YOLCULUK: AİLE ÇİZİMLERİNİN İNCLENMESİ
2

1 Araş. Gör. ÖNDER BALTACI - Ahi Evran Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Prof. Dr. ERDAL HAMARTA - Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik
3 Lisans Öğr. HAYDAR ÇARDAKKAYA - Ahi Evran Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Bu araştırmanın amacı, çocukların aile resmi çizimlerinde sözlü olarak ifade edemedikleri kendi içlerinde ve
aile bireyleriyle yaşadıkları duygularını, düşüncelerini ve iç dünyalarını anlayabilmektir. Bunun yanında
bilişsel, psikomotor ve sosyal gelişim düzeylerini belirlemeye çalışmaktır. Çalışma grubu okul öncesi eğitime
devam eden 60-72 aylık 20 çocuktan oluşmaktadır. Bu araştırma nitel desenli bir çalışmadır. Verilerin
(resimlerin) toplanmasında Aile Çizim Testi kullanılmıştır. Bu test 4 yaş ve üzeri çocuk ve bireylere
uygulanabilen yarı yapılandırılmış bir resim yorumlama testidir. “Bana aile resmi çizmeni istiyorum. Nasıl
istersen öyle çizebilirsin” yönergesi verilerek A4 kâğıdı ve isteğe göre kuru boya kullanılmıştır. Korku, kaygı
ve aile içinde yaşanan çatışmaların çocuklar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Ortaya çıkan çizimler sonucunda
aile içi problem yaşayan çocukların sorun yaşadığı aile bireylerine, resimlerinde yer vermediği hatta oransal
olarak diğer bireylerden daha farklı veya kendisinden daha yakın/uzak çizdiği görülmektedir. Detaylı
bulgular örnek çizimler ile birlikte sunum sırasında aktarılacaktır. Araştırmamız içerisine giren çocukların
özellikleri göz önüne alındığında bu dönemdeki çocukların kendilerini ifade etme, onaylanma, anlaşılma,
koşulsuz kabul ihtiyaçlarının olduğu görülmektedir. Bu dönemdeki çocuklar, kelime dağarcıklarının sınırlı
olmasından dolayı ihtiyaçlarını sözlü olarak ifade etmede problem yaşayabilirler. Ruh sağlığı uzmanları resim
yorumlama tekniği ile çocukların problemleri ihtiyaçları uyum sorunları hakkında ipucu elde edilerek gerekli
müdahale konusunda yardımcı olabilir. Uzmanlara ve bu konuda çalışma yapacak araştırmacılara
önerilerimiz, resim yorumlama tekniği ve aile çizim testi gibi tekniklerin çocukları gerçek anlamıyla tanıma,
anlama ve ruh sağlıklarına destek olmada önemli bir araç olarak görmeleri ve bu konuda yetkinliklerini
artırmalarıdır.
Keywords: Resim Yorumlama, Aile Çizimi,Okul Öncesi
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AKADEMİSYENLERİN EVLİLİK UYUMLARINDA İLETİŞİM BECERİLERİ, EŞ DESTEĞİ VE GÜVENİN
ROLÜ
2

1 Y. Lisans Öğr. NİSA ALTINKESER - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Doç. Dr. AYŞENUR BÜYÜKGÖZE KAVAS - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Aile, toplumların sosyal organizasyon biçimi ve toplumsal düzenin bir parçası olarak görülmektedir. Evliliğin
ise ailenin temellerinin oluşmasında önemli bir rolü vardır. Evliliğin devamı için önemli olan öğelerden birisi
de evlilik uyumudur. Markman (1997) evlilik uyumunu, eşlerin olumlu bir ilişki şemasına sahip olması;
birbirleri hakkında pozitif duygu ve düşüncelere sahip olma, iyi iletişim kurma, eşler arasında oluşan
çatışmayı çözme becerisi ve birlikte zevk alarak aktiviteler yapabilmeleri olarak tanımlamaktadır. Bu
bağlamda bu çalışmanın amacı; akademisyenlerin, eş desteği, iletişim becerileri ve ikili ilişkilerinde güvenin
evlilik uyumundaki rolünü incelemektir. Bu amaca yönelik olarak gönüllü 231 akademisyenden (104 kadın,
127 erkek) ‘Kişisel Bilgi Formu, Eş Destek Ölçeği, İletişim Becerileri Ölçeği, Evlilik Uyum Ölçeği’ ve İkili İlişkiler
Güven Ölçeği kullanılarak veri toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 22 programı kullanılarak yapılmıştır.
Araştırma verilerinin analizinde betimsel istatistikler, Pearson Product-Moment korelasyon katsayısı, t-testi
ve doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulguları genel olarak incelendiğinde evlilik uyumu ile
eş desteği, ikili ilişkilerde güven ve iletişim becerileri ölçeğinin alt boyutlarından kendini ifade arasında
pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, kadın ve erkek akademisyenlerin
evlilik uyumlarının cinsiyete göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmektedir. Bulgular ilgili alanyazın
ışında tartışılacaktır.
Keywords: Evlilik uyumu, eş desteği,iletişim becerileri
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FARKLI SEKTÖRLERDE ÇALIŞAN KADINLARIN İŞ-AİLE ÇATIŞMASI, EŞ DESTEĞİ VE EVLİLİK
UYUMLARININ İNCELENMESİ
1

Doç. Dr. AYŞENUR BÜYÜKGÖZE KAVAS - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2 Y. Lisans Öğr. NİSA ALTINKESER - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Bu araştırmanın amacı, çalışan kadınların iş-aile çatışması, eş desteği ve evlilik uyumu düzeyleri arasındaki
ilişkilerin incelenmesi ve çalışılan sektör bakımından fark olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırmanın
katılımcıları 180 evli ve çalışan kadından oluşmaktadır. Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak İşAile Çatışması Ölçeği, Eş Destek Ölçeği, Evlilik Uyumu Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin
analizinde betimsel istatistikler, Pearson Product Moment korelasyon katsayısı ve t-testi kullanılmıştır. Elde
edilen bulgular genel olarak, iş-aile çatışması ve evlilik uyumu arasında negatif yönde ve anlamlı bir ilişki
olduğunu, eş desteği ile evlilik uyumu arasında ise pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğunu
göstermektedir. Bulgular ayrıca, özel sektörde çalışan kadınların iş-aile çatışmasını daha fazla yaşadığını ve
eş desteğini daha az aldıklarını gösterir niteliktedir.
Keywords: Çalışan kadın,Eş desteği,İş-Aile Çatışması, Evlilik Uyumu
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YETİŞKİNLERDE İYİLİK HALİ
1

Yrd. Doç. Dr. NUR DEMİRBAŞ ÇELİK - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2 Prof. Dr. FİDAN KORKUT - OWEN - Bahçeşehir Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
3 Doç. Dr. TÜRKAN DOĞAN - Hacettepe Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Bu çalışmada, yetişkinlerin iyilik hallerinin yaşlarına, cinsiyetlerine, çalışma, romantik ilişki ve romantik
ilişkiden memnuniyet durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Bu amaçla, yaşları 22-46
arasında değişen 314 yetişkinden İyilik Hali Yıldızı Ölçeği-Yetişkin Formu ve kişisel bilgi formu aracılığı ile veri
toplanmıştır. Ölçeğin yaşamı anlamlandırma ve hedef odaklı olma, bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal adlı
beş alt boyutu bulunmaktadır. Verilerin analizi için t testi ve tek yönlü varyans analizleri kullanılmıştır.
Analizler sonucunda cinsiyet, yaş grupları ve çalışma durumlarına göre katılımcıların iyilik hali toplam
puanları ve ölçeğin alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Öte yandan
romantik ilişkisi olan ve olmayan gruplar arasında iyilik hali toplam puan, yaşamı anlamlandırma ve hedef
odaklı olma ve duygusal alt boyutlarında romantik ilişkisi olanlar lehine anlamlı farklar bulunmuştur. Ayrıca
romantik ilişkisi olanlar arasında ilişkilerinden memnuniyet durumuna göre toplam iyilik hali, yaşamı
anlamlandırma ve hedef odaklı olma, bilişsel ve duygusal iyilik hali puanında üzerinde anlamlı fark
bulunmuştur. Ortalamalara bakıldığında romantik ilişkiden memnuniyet arttıkça iyilik halinden alınan
puanlar da artmaktadır. Bulgular, alanyazın ışığında tartışılmış ve ayrıca psikolojik danışma açısından bazı
uygulama önerileri sunulmuştur.
Keywords: İyilik hali yıldızı, iyilik hali, yetişkinler, romantik ilişki
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BELİREN YETİŞKİNLERİN POZİTİF PSİKOTERAPİ YAPILARI İLE KISA SEMPTOM BELİRTİLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
1

Doktora Öğr. EMİR TUFAN ÇAYKUŞ - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK
2 Doç. Dr. ALİ ERYILMAZ - Yıldız Teknik Üniversitesi - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Amaç: Pozitif Psikoterapi bireyin hayatında karşılaştığı güçlüklerle mücadele etmesinde etkin bir şekilde
yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bunun için bireyin sahip olduğu yeteneklerin hangilerini daha az ya da
daha fazla kullandığını tespit edip çeşitli yöntem ve tekniklerle gerekli dengelemeleri yapmaktadır. Bu
çalışmanın amacı; pozitif psikoterapi yapılarından birincil yetenekler olarak adlandırılan; sabır, zaman, ilişki,
güven, umut, cinsellik, sevgi, inanç ve ikincil yetenekler olarak belirtilen; düzen, temizlik, dakiklik, kibarlık,
dürüstlük, başarı, güvenirlik, tutumluluk, itaat, adalet ve sadakat yetenekleri ile bireylerde gözlemlenen
psikolojik belirtiler arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntem: Çalışmaya Sivas’ta yaşayan 18-25 yaşları
arasındaki 159 kadın ve 41 erkek olmak üzere 200 kişi katılmıştır. Çalışmada Pozitif Psikoterapi ve Aile
Terapisi Envanteri, Kısa Semptom Envanteri ve Oxford Mutluluk Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde
çoklu regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Bulgular: Analiz sonuçlarına göre; toplam mutluluk puanları ele
alındığında birincil yeteneklerden sabır ve zaman; ikincil yeteneklerden ise düzen yeteneği ile toplam
mutluluk puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Sonuç: Pozitif Psikoterapi yapılarından sabır,
zaman ve düzen’in bireylerin yaşamlarında karşılaştıkları güçlükleri yenmelerinde yardımcı olduğu ve daha
mutlu kıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords: Pozitif Psikoterapi, Yetenekler, Kısa Semptom Belirtileri, Psikolojik Belirtiler, Mutluluk
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ÖĞRENCİLERİN SEÇTİKLERİ ÜNİVERSİTEYE İLİŞKİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİ AÇIKLAYAN
DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ
1

Araş. Gör. SEDAT GELİBOLU - Ankara Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2 Araş. Gör. ÖZKAN SAATÇİOĞLU - Ankara Üniversitesi - Ölçme ve Değerlendirme

Araştırmanın temel amacı üniversiteye yeni girmiş öğrencilerin üniversite seçimlerine ilişkin memnuniyet
düzeylerini açıklayan değişkenlerin belirlenmesidir. Özellikle son yıllarda çeşitli üniversitelerdeki
kontenjanların boş kalması ülke gündeminde geniş bir yankı bulmuştur. Bu durum ise öğrencilerin üniversite
tercihlerinden memnun olma düzeylerini açıklayan değişkenlerin araştırılmasını gerekli kılmıştır. Bu
araştırmada üniversite seçiminden memnuniyet durumu ortaya konularak öğrencilerin tercih yaparken bir
üniversiteden ne beklediği açıklanmaya çalışılmış, böylece kontenjanların boş kalma sorunu dolaylı olarak
incelenmiştir. Araştırmanın modeli ilişkisel taramadır. Veriler Ankara ilinde, üniversiteyi yeni kazanmış ve
hazırlık veya birinci sınıfta öğrenim gören 927 üniversite öğrencisinden elde edilmiştir. Çalışma grubu
oluşturulurken üç devlet üniversitesinin farklı yükseköğretim programları seçilerek maksimum çeşitlilik
sağlanmaya çalışılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket geliştirilmiş ve bu anket yardımıyla veriler sınıf
ortamında toplanmıştır. Üniversite öğrencilerinin seçimlerine ilişkin memnuniyet düzeyleri bakımından
sınıflamada etkili olan açıklayıcı değişkenleri belirlemek amacıyla CHAID analizi kullanılmıştır. Verilerin
analizinde SPSS 18.0 paket programından yararlanılmıştır. Yapılan CHAID analizi sonucunda elde edilen
bulgulara göre, öğrencilerin üniversite tercihlerine ilişkin memnuniyet düzeylerini en iyi açıklayan
değişkenler sırasıyla “üniversitenin prestiji, fiziksel imkanları ve sahip olduğu kadronun kalitesi”dir. Buna
göre kaliteli bir kadroya sahip ve kampüs imkanları gelişmiş olan prestijli üniversitelerin daha çok tercih
edildiği, dolayısıyla bu üniversiteleri kazanan öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin daha yüksek olduğu
ifade edilebilir. Üniversitenin büyük şehirde olması, köklü bir üniversite olması, ailenin ikamet ettiği yere
yakın veya uzak olması, mezunlarının rahat iş bulması ve sosyal imkanları gibi faktörlerin öğrencilerin
memnuniyet düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords: Üniversite Tercihi,CHAID Analizi,Memnuniyet
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ERGENLERDE DAVRANIŞ PROBLEMLERİ VE YAŞAM DOYUMUNUN ANNE BABA TUTUMLARINA
GÖRE İNCELENMESİ
2

1 Diğer DİLER ZAMAN - MEB Doç. Dr. FULYA CENKSEVEN ÖNDER - Çukurova Üniversitesi - PDR

Bu araştırmanın genel amacı ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören ergenlerin anne baba tutumlarının
davranış problemleri (içselleştirme ve dışsallaştırma problemleri) ve yaşam doyumları ile ilişkisini
incelemektir. Araştırma 397’si kız (%65.4), 210’u erkek (%34.6) olmak üzere toplam 607 lise öğrencisi ile
yürütülmüştür. Bu öğrencilerin 106’sı (%17.5) 9.sınıf, 159’u (%26.2) 10.sınıf, 184’ü (%30.3) 11.sınıf ve 158'i
(%26) 12. sınıfa devam etmektedir. Öğrenciler 14-18 yaş aralığında olup, yaş ortalamaları 16.55’dir
(Ss=1.01). Araştırmada Çocuk ve Gençler için Davranış Değerlendirme Ölçeği (Achenbach, 1991), Anne Baba
Tutum Ölçeği (Lamborn, Mounts, Steinberg ve Dornbusch, 1991) ve Çok Boyutlu Yaşam Doyum Ölçeği
(Huebner,1994) kullanılmıştır. Verilerin analizi devam etmektedir. Elde edilen sonuçlar ilgili alanyazın
ışığında tartışılacak ve öneriler sunulacaktır.
Keywords: davranış problemleri,yaşam doyumu, anne-baba tutumları, ergenlik
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BİR SÜMER EDEBİYAT ÜRÜNÜ OLAN GILGAMEŞ EFSANESİ’NİN SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE
ÖĞRETİMİ
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Prof. Dr. GÜNGÖR KARAUĞUZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Sosyal bilgiler eğitimi
2 Öğretmen BURAK KARAÖZ

Prof. Dr. Güngör KARAUĞUZ Burak KARAÖZ Mezopotamya denilince akla gelen ilk devlet tabi ki de
Sümerlerdir. Sümerler yaşadıkları dönem itibariyle hem bulundukları coğrafyada hem de kilometrelerce
uzaklıkta bulunan farklı coğrafyalarda birçok yenilik ve etkileşimin oluşmasını sağlamışlardır. Toplumsal
yapıyı düzenleyen hukuk kurallarından, günlük yaşamı kolaylaştıran matematiksel ve zamansal birçok buluş
Sümerler tarafından gerçekleştirilmiştir. Sümerler ekonomik, hukuksal ve toplumsal yenilikler dışında
edebiyata da önem vermiş ileri bir uygarlıktı. Öyle ki tarihte bilinen ilk destanlardan biri olan “Gılgameş
Destanı” bu uygarlığa aittir. Bu araştırma, 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının, “Yeryüzünde Yaşam” adlı
ünitesi içerisinde yer alan Gılgameş Destanı’nın, Sümer Uygarlığı ile ilişkilendirilerek Bursa ili Gürsu ilçesi
Hamdi Çalış Ortaokulu 6.sınıf öğrencilerine yapılandırmacı bir anlayışla öğretilmesini ele almaktadır.
Doğaüstü olaylar, efsaneler ve abartılarla bezenmiş olan Sümerlerin ünlü “Gılgameş Destan”ı ortaokul
öğrencilerinin anlayabileceği bir biçimde anlatılmaya çalışılmıştır. Bunu yaparken öğrenciler ile görüş
alışverişinde bulunulmuş, onların da düşünce ve önerileri dikkate alınmıştır. Araştırma 57 öğrenci üzerinde
uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Elde edilen veriler frekans ve
yüzde olarak analiz edilmiştir.
Keywords: Gılgamış, sosyal bilgilker, Sümerler
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Bir insanın ya da bir grup insanın yararına olabilecek ve baskı altında olmadan, gönüllü olarak gösterilen
davranışlar (Eisenberg ve Mussen, 1990; Carlo vd., 2003) olarak açıklanan prososyal davranışlar, ahlaki
gelişimin olumlu yönü ve antisosyal davranışların zıddı şeklinde de açıklanmaktadır (Uzmen, 2001; Çekin,
2013). Olumlu kişiler arası ilişkileri destekleyen ve insanların yararına olabilecek birçok davranışı içerisinde
barındıran prososyal davranışlar; yaş, cinsiyet, mizaç gibi biyolojik kökenli faktörlerin etkisindedir (Kumru
vd., 2004; Knafo ve Plomin, 2006 ). Aynı zamanda, diğer sosyal davranışlarda olduğu gibi prososyal
davranışlar da ebeveynlerin, arkadaşların, öğretmenlerin, toplumun ve kültürün etkisi altındadır (Hastings,
Utendale & Sullivan, 2006). Toplumlar bireylerin ahlaki güdülerini kendi kültürleri içerisinde barındırdıkları
sosyal norm, değer ve uygulamalar ile yönlendirirler. Kültürel değerler ve sosyalleşme uygulamaları da
bireylerin olumlu sosyal davranış gelişimlerinde önemli bir yere sahiptir. Bireylerin ahlaki muhakeme ve
olumlu sosyal davranış şekilleri ile bunları gösterme sıklıkları da toplumsal norm ve sosyalleşme
deneyimlerinin etkisindedir. Bu bağlamda prososyal davranışların uygun modellerden kolaylıkla
etkilenebileceği ve öğretmenlerin olumlu sosyal davranış eğilimlerinin de bireylerin bu davranışları
kazanmalarında etkili olduğu söylenebilir. Bu araştırmada iki farklı üniversitede öğrenim gören öğretmen
adaylarının olumlu sosyal davranışlarında cinsiyet, sınıf düzeyi ve bölüm farklılıkları ile olumlu sosyal
davranışların bireyci ve toplulukçu değerlerle ilişki incelenecektir. 2015-2016 öğretim yılında Dicle
Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi’nde ve Dumlupınar Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan
600 sınıf öğretmeni ve okul öncesi öğretmen adayının katılması planlanan bu araştırmada tarama modeli
kullanılacaktır. Araştırma verileri Carlo ve Randal (2002) tarafından geliştirilen Olumlu Sosyal Davranış
Eğilimi Ölçeği (Prosocial Tendencies Measure); ve Singelis (1994) tarafından geliştirilen Kendilik-Anlayış
Ölçeği (Self-Construal Scale) olmak üzere 3 veri toplama aracı ile toplanacaktır. Kullanılacak olan veri
toplama araçlarının Türkçeye uyarlamaları Kumru (2004) tarafından yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde
ise elde edilen veri setine bağlı olarak parametrik ya da non-parametrik testler kullanılacaktır.
Keywords: prososyal,olumlu sosyal davranış,öğretmen adayı
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OKUL ÖNCESİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİNE YÖNELİK
METAFORİK ALGILARI
2

1 Prof. Dr. AHMET SABAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Sınıf Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. BEYHAN NAZLI KOÇBEKER EİD - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Sınıf Eğitimi

Bu çalışmada, okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırma öğrencisine ilişkin sahip oldukları
zihinsel algıları metaforlar aracılığıyla incelenmiştir. Çalışmaya, 2016-2017 öğretim yılında Necmettin
Erbakan Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi ve Sınıf Eğitimi programlarında öğrenim gören 233 öğretmen adayı
katılmıştır. Veriler, katılımcıların “Kaynaştırma öğrencisi . . . . gibidir, çünkü . . .” ifadesini tamamlamaları ile
elde edilmiş ve içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Katılımcılara göre, kaynaştırmanın başarısı
öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutum ve yaklaşımları ile doğrudan ilişkilidir.
Keywords: Okul öncesi ve sınıf öğretmeni adayları, kaynaştırma öğrencisi kavramına ilişkin metaforik imgeler, nitel araştırma
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İÇE DÖNÜK ZOR ÇOCUĞUN İZİNDE
1

Y. Lisans Öğr. SERAP SARIÇELİK - Necmettin Erbakan Üniversitesi - temel eğitim anabilim dalı
Prof. Dr. AHMET SABAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - TEMEL EĞİTİM ANA BİLİM DALI

2

Yirmi birinci yüzyılda her geçen gün bireysel farklılıklara daha çok vurgu yapılmakta ve her sektör bu konuda
payına düşen etkiyi yaşamaktadır. Eğitim sistemlerini de yakından ilgilendiren bireysel farklılıklar olgusu,
öğretmenlerin gözlem ve deneyimleriyle de açığa çıkan bazı kavramlara dikkat çekmektedir. Bu
kavramlardan biri mizaç temeline dayanan zor çocuk kavramıdır. Zor çocuk, güç çocuk, meydan okuyan
çocuk, başa çıkılamayan çocuk gibi adlarla da ifade edilmekte olup beş tiptir: aşırı duyarlı çocuk, içe dönük
çocuk, asi/meydan okuyan çocuk, dikkatsiz/dikkati dağınık çocuk ve aktif saldırgan çocuk. Öğretmenlerle
yapılan bazı çalışmalarda aşırı duyarlı çocuklar, asi/meydan okuyan çocuklar, dikkati dağınık çocuklar ve aktif
saldırgan çocuklar rahatça tespit edilip problem teşkil eden durumlar ortaya çıkarılmakta ve sürece yönelik
çözüm yolları denenmektedir. İçe dönük zor çocuklar ise doğumlarından itibaren uyumlu davranışları ile
uslu algılanmakta ve iyi bir gözlemci durumlarını farkına varana kadar da kendilerini ifade etme becerisinden
yoksun yaşamaktadırlar. Sakin, fazlasıyla sessiz, tepkisiz, ürkek, daha çok mutsuzmuş gibi görünen halleri ile
dikkat çeken bu çocuklar mizaçlarından kaynaklanan bu durumla başa çıkmak ve çevrelerine uyum
sağlamakta zorluklar yaşamaktadır. Bu çalışma, içe dönük zor çocuklar adına farkındalık oluşturmak amacı
taşımaktadır ve nitel araştırma desenlerinden anlatı araştırması deseni kapsamında yürütülmüştür. Bir sınıf
öğretmeninin zor çocuk tiplerinden biri olan içe dönük zor çocuğu kendi sınıf ortamında farkına varıp, onunla
ilgili deneyimlerini içeren görüşler dokuz soru ışığında sorgulanmıştır. Bulgular (1) sınıf öğretmeninin
özellikleri, (2) içe dönük zor çocuğu farkına varma ve tanıma süreci ve (3) içe dönük zor çocuğu farkına
vardıktan sonraki süreç ve yaşananlar olmak üzere üç tema altında tartışılmıştır. Sonuç olarak günümüzde,
eğitimde her bireye ulaşabilmesi için bireysel farklılıkların önemsenmesi, bu konuda yapılan araştırma ve
gözlem bulgularının takip edilmesi özellikle sınıf öğretmenleri için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu sebeple
son yıllarda karşımıza çıkan zor çocuk tiplerinin bilinmesi ve tanınması gerekmektedir. Bu çalışma bir sınıf
öğretmeninin deneyimlerinden yola çıkarak içe dönük zor çocuklara ulaşmada yol gösterici yönüyle önem
taşımaktadır.
Keywords: İçe dönük zor çocuk tipi, sınıf öğretmeni, anlatı araştırması
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5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABININ FARKLI OKUNABİLİRLİK FORMÜLLERİNE GÖRE
İNCELENMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. ÖZLEM ULU KALIN - Artvin Çoruh Üniversitesi - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Anadilinin temel etkinliklerinden biri olan okuma becerisi, bireyin okul yaşamında ve toplumsallaşmasında
önemli bir yere sahiptir. Öğrencilere yetkin bir okuma becerisinin kazandırılması çalışmalarında, okuma
sürecinde kullanılacak metinlerin seçiminde bazı ölçütlerin göz önünde bulundurulması gerekir. Bu
ölçütlerden biri de okunabilirliktir. Okunabilirlik formülleri metnin gözlenebilen dilsel özelliklerinden yola
çıkarak metinleri okuma zorluklarına veya kolaylıklarına göre aşamalı olarak sınıflandırmayı amaçlayan
kestirim araçlarıdır. Ders kitaplarının en önemli özelliği, öğrencilerde bir bilim alanına ilişkin ilk algılama ve
kavramlandırmaların, bilgi altyapısının, beceri kazanımının çerçevesini oluşturmalarıdır. Ders kitabının
okunabilirliğinin seviyeye uygun olması, konuların öğrenciler açısından kolay anlaşılmasını sağlayacaktır.
Çalışmada üç farklı yayınevine ait ilkokul 5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarının okunabilirliğinin ölçülmesi
ve hedef yaş kitlesine uygun olup olmadığı saptanmıştır. Araştırmanın modeli doküman incelemesine dayalı
betimsel bir çalışmadır. MEB Yayınevi ve özel yayınevleri tarafından hazırlanan ders kitaplarından seçilen
metinler üzerinde Felsch Okuma Kolaylığı Okunabilirlik Formülü, SMOG Okunabilirlik Formülü, Gunning
Zorluk Göstergesi, Fry Grafik okunabilirlik formülü, Ateşman tarafından Türkçe için geliştirilen Okunabilirlik
Formülü uygulanmıştır. Bu formüllerin yanı sıra 5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarının okunabilirliğinin
araştırılmasında uluslararası geçerliliğe sahip CLOZE test prosedürü kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini
Artvin Merkez ilçede ki tüm okulların 5. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın sonucunda Ateşman
tarafından Türkçe için geliştirilen okunabilirlik formülü dışında diğer formüllerden elde edilen sonuçlar ders
kitaplarının hedef kitleye uygun olmadığını ortaya çıkarmıştır. Ateşman tarafından Türkçe için geliştirilen
okunabilirlik formülü sonuçlarına göre ise 5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarının orta güçlük düzeyinde
olduğu saptanmıştır.
Keywords: sosyal bilgiler, ders kitabı, okunabilirlik
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SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DOĞA SEVGİSİ DEĞERİ İÇİN NORMATİF SOSYAL ETKİ Mİ, YOKSA
BİLGİSEL SOSYAL ETKİ Mİ?
1

Yrd. Doç. Dr. ÖZLEM ULU KALIN - Artvin Çoruh Üniversitesi - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Etkili ve sorumlu Türk vatandaşı yetiştirmek amacıyla tasarlanmış Sosyal Bilgiler üniteleri sosyal bilimler ve
vatandaşlık bilgisi açılarından çok yönlü olarak ele alınmaktadır. Sosyal bilgiler eğitimcileri sosyal psikolojinin
kuram ve bulgularının yardımıyla belirsizlik durumlarında irrasyonel kararlar vermek veya başkalarının
tartışılmaz önderlerin, aidiyetin, kimliklerin abartıldığı sosyal grupların kararlarını sorgulamadan
benimsemek-itaat etmek veya sosyal uyma yerine; değerleri merkezde tutan bağımsız-rasyonel kararlar
alabilme becerilerini kazandırmaya çalışmalıdır. Gençlerimizin etkili ve katılımcı yurttaşlar olabilmelerinde
eğitimin önemli bir rol oynaması beklenir. Değerler eğitimi bu amacı gerçekleştirmek için sosyal bilgiler
öğretim müfredatı içerisinde ki kazanımlarda gizil bir işlev görür. Sosyal psikolojinin kuram ve bulgularının
yardımıyla belirsizlik durumlarında irrasyonel kararlar alabilme becerilerini kazandırmak sosyal bilgiler
eğitimcilerinin asıl hedefidir. Bu çalışmada sosyal bilgiler eğitimde, gerçek bir bilişsel ve davranışsal
değişimden ziyade geçici ve yüzeysel bir baş eğme yaratan normatif sosyal etki yerine, gerçek bir bilişsel,
tutumsal ve davranışsal değişime neden olan bilgisel sosyal etkinin yaratabileceği değişimler ve etkiler
saptanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda doğa sevgisi değerinde öğrencilerde normatif sosyal etkinin mi, yoksa
bilişsel sosyal etkinin mi önemli olduğu araştırılmıştır. Çalışmada nitel destekli durum çalışması modeli
uygulanmıştır. Veriler görüşme yoluyla toplanmış ve araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Çalışmanın
örneklem grubu Artvin Merkez ilçede bir ortaokulun 7. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışmaya
katılmak isteyen gönüllü 20 öğrenci çalışmanın asıl örneklem grubunu oluşturmaktadır. Çalışmada öncelikle
doğa sevgisi değeri üzerine araştırmacı tarafından hazırlanmış yarım hikayeler örneklem gruba verilmiş ve
hikayeleri tamamlamaları istenmiştir. Veriler analiz edilmiş ve öğrencilerin cevapları kodlanmıştır. Ardından
herbir öğrenciyle birebir görüşülmüş ve oluşturdukları yarım hikayelerde verdikleri cevaplar erk tarafından
(araştırmacı) ikna cümleleriyle değiştirilmeye çalışılmıştır. Görüşme sonrasında elde edilen veriler tekrar
değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. Çalışma sonucundan elde edilen bulgular göstermektedir ki,
öğrencilerin %75’i araştırmacının caydırma cümlelerine ve sınıf içi erk pozisyonuna rağmen kendi
doğrularından şaşmamış ve ilk etkinlikte verdikleri cevapların gerekçelerini görüşme sürecinde de aynı
şekilde savunmuşlardır.
Keywords: sosyal bilgiler, değer eğitimi, normatif sosyal etki, bilgisel sosyal etki
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ HALK İNANIŞLARI
1

Yrd. Doç. Dr. ÖZLEM ULU KALIN - Artvin Çoruh Üniversitesi - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

İnanç, sözlük anlamı ile “kişice bir düşüncenin, bir olgunun, bir nesnenin, bir varlığın gerçek olduğunun kabul
edilmesi” demektir. Halk inanışlarından söz edenlerce kavramın Fransızca veya Almanca karşılıkları olan
superstition ve aberglaube kelimelerinin Türkçeye batıl itikat, batıl inanış, yanlış inanış, boş inanış, hurafe
deyimleri ile çevrildiği görülmektedir. Halk inanışı, halkın doğaüstü ya da doğa dışı dünyaya ilişkin şeyleri
gerçekmiş ya da doğruymuşçasına kabul etmesidir. Üniversitelerin amacı, bilimsel araştırma yapmak, yaptığı
bilimsel araştırmalar ile toplumsal gelişmeye katkı sağlamak ve nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Farklı
anabilim dallarından oluşan eğitim fakültelerinin amacı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi okullara
aynı amaçta insan gücü yetiştirmektir. Eğitim kurumlarının amacı bireyleri bir üst öğrenim kurumuna, hayata
ve ülkenin ihtiyaç duyduğu ekonomik yeterliliklere hazırlamaktır. Bu bağlamda etkili insan yetiştirmek
öncelikle sosyal bilgiler öğretmenlerinin görevidir. Sosyal bilgiler eğitiminin amacı çalışan, sorgulayan,
düşünen, araştıran, kendi tarih ve kültürüne sahip çıkıp geleceğe yön veren ve yaşadığı bölgenin özelliklerini
bilip üretken genç nesiller yetiştirmektir. Bu çalışmada Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çeşitli
değişkenler açısından halk inançlarına inanışlarını ölçmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda
araştırmacı tarafından bir ölçek hazırlanmıştır. Ölçeğin ilk kısmı öğretmen adaylarının demografik
özelliklerini belirlemeye yöneliktir. Demografik özelliklerin her biri aynı zamanda çalışmanın bağımsız
değişkenlerini oluşturmaktadır. Hazırlanan ölçeğin ikinci kısmında ise ülkemizde en çok inanıldığı düşünülen
31 halk inanışı yer almaktadır. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 akademik yılında Artvin Çoruh
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD’de okuyan toplam 121 öğretmen adayları
verilmiş ve halk inanışlarından hangisine inanıp hangisine inanmadıklarını işaretlemeleri istenmiştir. 121
öğretmen adayının 31 maddeye vermiş olduğu cevaplar ki-kare bağımsızlık testi ile analiz edilmiştir.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre sosyal bilgiler öğretmen adaylarının farklı değişkenler göz önünde
bulundurulduğunda hiçbir halk inancına inanmadıkları görülmüş olup, cinsiyet, yaş, anne mesleği vb.
demografik özelliklerle halk inanışları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Keywords: Halk inanışı, öğretmen adayı, anabilim dalı
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. ÖZLEM ULU KALIN

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ATOM KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR
YOLUYLA BELİRLENMESİ
1

Dr. KADRİYE KAYACAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Fen Bilgisi Öğretmenliği
Yrd. Doç. Dr. DERYA ÇINAR - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Sınıf Öğretmenliği

2

Bu çalışmanın amacı Sınıf Öğretmenliği 3. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının "Atom"
kavramına ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla belirlenmesidir. Araştırma nitel bir çalışma olup,
etkileşimli nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılarak yürütülmüştür. Çalışmaya Konya' da
bulunan büyük bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte
olan 110 sınıf öğretmeni adayı katılmıştır. Veriler öğretmen adaylarının; Atom.........................gibidir,
çünkü................... . , ve cümlesinde boş bırakılan yerlerin doldurulması suretiyle toplanmıştır. Elde edilen
veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilerek yorumlanmıştır.
Keywords: Atom,Madde,Metafor,Öğretmen Adayı
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZE EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER
AÇISINDAN İNCELENMESİ
1

Öğretmen ELİF GÜRBÜZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Temel Egitim Ana Bilim Dali
2 Doç. Dr. AYŞE MENTİŞ TAŞ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Temel Eğitim

Bu araştırmanın temel amacı, sınıf öğretmenlerinin müze eğitimine ilişkin görüşlerinin bazı değişkenler
açısından incelenmesidir. Araştırmanın çalışma evrenini, 2012-2013 eğitim- öğretim yılı II. dönemi ve 20132014 eğitim-öğretim yılı I. döneminde Konya merkez ilçelerindeki (Karatay, Meram, Selçuklu) ilkokullarda
görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmuştur. Çalışma evreninin geniş olması sebebiyle, Konya ili merkez
ilçelerindeki ilkokullardan küme örneklemesi yoluyla örneklem alınmıştır. Sınıf öğretmenlerinin müze
eğitimine ilişkin görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesine yönelik üçlü likert tipli ölçek
geliştirilmiştir. Ölçek, uzmanların yardımına başvurularak araştırmacı tarafından geliştirilmiş olup iki kere
uygulanmıştır. İlk uygulama, 185 sınıf öğretmeni üzerinde gerçekleştirilmiştir. Geçerlik ve güvenirlik testleri
yapılmış olan ölçek, ikinci uygulamada 266 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Araştırmada, nicel araştırma
yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde, sınıf
öğretmenlerinin “Müzelerin Eğitime Etkisi”, “Müzelerin Kişisel Gelişime Etkisi” alt boyutları ve “Müzeler ve
Müzelerde Eğitim” ölçeğinin tamamına ilişkin görüşlerinin “kısmen” katılım düzeyinde olduğu, “Müzelerde
Eğitim Alanında Oluşan Beklentiler” alt boyutuna ilişkin görüşlerinin ise “evet” katılım düzeyinde olduğu
görülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin cinsiyetlerine, yaşlarına, mezun oldukları okul türüne, okuttukları sınıf
düzeyine ve medeni duruma göre; “Müzelerin Eğitime Etkisi”, “Müzelerde Eğitim Alanında Oluşan
Beklentiler”, “Müzelerin Kişisel Gelişime Etkisi” alt boyutları puanları ve “Müzeler ve Müzelerde Eğitim”
ölçeğinin toplam puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığı görülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin müze
eğitimine ilişkin görüşleri arasında mesleki kıdemlerine göre ise; “Müzelerin Eğitime Etkisi” puanları
arasında mesleki kıdemi düşük olan sınıf öğretmenlerinin lehine anlamlı fark olduğu, fakat “ Müzelerde
Eğitim Alanında Oluşan Beklentiler”, “Müzelerin Kişisel Gelişime Etkisi” alt boyut puanları ve “Müzeler ve
Müzelerde Eğitim” ölçeğinin toplam puanları arasında mesleki kıdeme göre anlamlı farklılıkların olmadığı
görülmektedir.
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Corresponding Author: Öğretmen ELİF GÜRBÜZ

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
347

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

ÇOCUK HAKLARI ÜZERİNE YAPILMIŞ TEZLERİN İNCELENMESİ
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Bu araştırmanın temel amacı çocuk hakları ile ilgili yapılmış olan lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler
açısından incelenmesidir. Araştırma nitel bir araştırmadır. Araştırmada veriler doküman incelemesi yoluyla
elde edilmiştir. Verilere ulaşmak amacıyla internet ortamında Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez
Tarama Merkezi’nden yararlanılmıştır. Bu konuya ilişkin eğitim-öğretim alanında yapılmış 30 tez tespit
edilmiştir. Bu tezler araştırma evrenini oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşmak hedeflenmiş bu
nedenle örneklem alınmamıştır. Tezlerin 4’ü doktora 26’sı yüksek lisans tezidir. Bu tezlerden 8 tanesinin
yayınlama izni olmadığı için özetlerinden yararlanılmıştır. Araştırmada tezler içerik analizi yöntemi ile
incelenmiştir. Tezler; çalışma türüne, yıllara göre dağılıma, üniversitelere ve enstitülere göre dağılıma, hedef
kitlelerine, yöntemlerine, analiz tekniklerine, bilim dallarına, veri toplama araçlarına, sonuç ve önerilerine
göre incelenmiştir. Bulgular tablolar halinde sunulmuştur. Çocuk hakları üzerine yapılan tezler en fazla 2015
yılında yapılmıştır. Araştırmada; çocuk hakları üzerine yapılan tezlerin en çok Gazi Üniversitesi ve Ankara ve
Hacettepe Üniversitesi’nde yapıldığı tespit edilmiştir. Tezler en fazla eğitim bilimleri enstitüsünde ve sosyal
bilimler enstitüsünde yapılmıştır. Bu tezlerin hedef kitlelerini daha çok ilköğretim okullarındaki öğretmenler,
öğrenciler, bu öğrencilerin ebeveynleri ve öğretmen adayları oluşturmaktadır. Bilim dallarına göre ise en
fazla tez okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliği alanında yapılmıştır.
Yöntem olarak nicel, nitel ve karma yöntemler kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda genel olarak içerik analizi,
nicel araştırmalarda tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak genel olarak bilgi formları,
görüşme formları, ölçek, test ve anketler kullanılmıştır. Araştırmalarda genel olarak öğretmenlerin,
ebeveynlerin, öğrencilerin ve öğretmen adaylarının çocuk hakları konusunda bilgilerini ölçmek temel amaç
edinilmiştir. Ayrıca öğretim programlarında ve çocuklara yönelik kitap ve çizgi dizilerde çocuk haklarının
yerini tespit etmek amacıyla da tez yapılmıştır. Tezlerde sonuç olarak çocuk hakları konusunda daha fazla
duyarlılık geliştirilmesi ve bilgilendirme yapılması gerektiği belirtilmiştir.
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SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ETİK DEĞERİ İÇİN ‘NORMATİF SOSYAL ETKİ’ Mİ, YOKSA ‘BİLGİSEL
SOSYAL ETKİ’ Mİ İŞLEVSEL?
1
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Özet Sosyal Bilgiler dersi, demokratik değerleri içten benimsemiş vatandaşlar olarak öğrencilerin içinde
yaşadığı topluma uyum sağlamalarını ve böylece toplumsallaşmalarını ama aynı zamanda toplumun içinde
yer alabileceği her türlü yozlaşma ihtimaline de direnecek bir karşı toplumsallaşmayı da hedeflemektedir.
Bu ise ancak genelde sosyal bilimler özelde de sosyal psikolojinin kuram ve bulgularının yardımıyla
mümkündür. Sosyal bilgiler eğitimcileri sosyal psikolojinin kuram ve bulgularının yardımıyla belirsizlik
durumlarında irrasyonel kararlar veren veya tartışılmaz önderlerin, aidiyetlerin, kimliklerin abartıldığı
popüler siyasi ortamlarda, sorumluluk almaktan kaçarak sosyal grupların kararlarına sorgulamadan itaat
eden veya ‘sosyal uyma’ gösterecek kimseler yerine; değerleri merkezde tutan bağımsız-rasyonel kararlar
ve sorumluluk alabilme becerilerine sahip bireyler yetiştirmeye çalışmalıdır. Gençlerin etkili ve katılımcı
birey yurttaşlar olabilmeleri alacakları eğitimin niteliği kadar anlamlılığına ve dolayısıyla ahlâkiliğine bağlıdır.
Değerler eğitimi bu ahlâki ve felsefi konumuyla sosyal bilgiler öğretim programında yeni ama çok önemli bir
işlevi yerine getirmektedir. Programda yer alan “Etik Değeri” ise değerler içerisinde ahlâki bağlamda
vazgeçilmez bir merkezi öneme haizdir. Bu çalışmada, sosyal psikoloji terminolojisinde önemli bir yeri olan,
gerçek bir bilişsel ve davranışsal değişimden ziyade geçici ve yüzeysel bir baş eğme yaratan ‘normatif sosyal
etki’ yanında gerçek bir bilişsel, tutumsal ve davranışsal değişime neden olan ‘bilgisel sosyal etki’nin
yaratabileceği değişimler ve tesirler sosyal bilgiler programında yer alan “Etik Değeri” üzerinde tespit
edilmeye çalışılmıştır. Etik değerinin kazanılmasında öğrencilerde normatif sosyal etkinin mi, yoksa bilişsel
sosyal etkinin mi işlevsel olduğu araştırılmıştır. Çalışmada nitel destekli durum çalışması modeli
uygulanmıştır. Veriler görüşme yoluyla toplanmış ve araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Çalışmanın
örneklem grubu Artvin Merkez ilçede bir ortaokulun 7. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışmaya
katılmak isteyen gönüllü 15 öğrenci asıl örneklem grubunu oluşturmaktadır. Çalışmada öncelikle etik değeri
üzerine araştırmacı tarafından hazırlanmış yarım bırakılmış bir hikâye örneklem gruba verilmiş ve hikâyeyi
tamamlamaları istenmiştir. Veriler analiz edilmiş ve öğrencilerin cevapları kodlanmıştır. Ardından her bir
öğrenciyle yüz yüze görüşmeler yapılmış ve tamamlamış oldukları hikâyelerde verdikleri cevaplar otoriteyi
temsil eden araştırmacının ikna cümleleriyle değiştirilmeye çalışılmıştır. Görüşmeler sonrasında elde edilen
veriler tekrar değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. Araştırma sonucundan elde edilen bulgular
göstermektedir ki öğrenciler, araştırmacının bir bilgi otoritesi olarak söylediği caydırma cümlelerine rağmen,
% 93 oranında doğru bildiklerinden, kararlarından ayrılmamışlar, ilk uygulamada verdikleri cevapların
gerekçelerini sonraki görüşmelerde de aynı şekilde savunmuşlardır.
Keywords: sosyal bilgiler, etik değeri, normatif sosyal etki, bilgisel sosyal etki.
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INVESTIGATION OF PRESERVICE MIDDLE SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS’ GEOMETRICAL
PROOF WRITING SKILLS
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The research in the literature show that preservice mathematics teachers have difficulty in engaging in the
activities about the proof and their skills about proof writing and comprehension of them are not at the
expected level (Moore, 1994; Stylianides, Stylianides, & Philippou, 2004/2007). Also, Lee (1999) explains
that proof writing skill is important and necessary in mathematics education since it includes proving
processes and metacognition. Metacognition is related to and necessitated by proof writing because
metacognition is the one’s articulation of his/her cognition or thinking as defined by Schoenfeld (1987).
Hence, in the current study, it was aimed to investigate the preservice middle school mathematics teachers’
(PMSMT) proof writing skills. With this aim, the present study was designed based on the case study
research design. 70 PMSMT were asked to answer five open-ended questions asking the proof of the
geometrical statements. The PMSMT’s worksheets were analyzed by the content analysis technique. Proof
writing skills represented by the PMSMT on their worksheets were examined through two stages. Initially,
their proving processes were explored by using their arguments. Then, their metacognition about proving
was investigated focusing on the PMSMT’s controlling the proving process. Based on the themes and codes,
the PMSMT’s proof writing processes and metacognition were documented by being separated into three
groups: low, medium and high. Based on the findings, most of the PMSMT’s proofs were illustrated under
the titles of low and medium level of proof writing skill. References Lee, W. (1999). The relationship
between students’ proof-writing ability and Van Hiele levels of geometric thought in a college geometry
course. Unpublished doctoral dissertation. University of Northern Colarado. Moore, R.C. (1994). Making the
transition to formal proof. Educational Studies in Mathematics. 27, 249-266. Schoenfeld, A H. (1987).
What’s all the fuss about metacognition? Cognitive science and mathematics education (p. 189-215).
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL OYUN TASARLAMA BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
1
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İlgili literatür incelendiğinde, özellikle çocuklar için tasarlanan öğretim planlarının içerisine oyun sürecinin
yerleştirilmesinin gerekliliğinin sıklıkla vurgulandığı görülmektedir. Oyunu, çocuk için yeteneklerini fark
ettiği, yaratıcı potansiyelini kullanabildiği, haz ve mutluluk kaynağı olan tüm gelişim alanlarını uyaran,
yetenekleri kadar duyuları ve duygularını geliştiren etkinliklerin tümü olarak tanımlamak mümkündür.
Doğru planlanmış eğitsel bir oyun, özellikle yukarıda vurgulanan haz ve mutluluk kaynağı olma özelliği
sayesinde eğitsel içeriğin, oyun formu içerisinde çok fazla tekrarlanabilirliğini sağlamaktadır. Bu noktada
önemli olan oyuna eğitsel içeriğin yerleştirilmesi ve oyunun hedef kitle için doğru yapılandırılmasıdır. İlgili
literatür incelendiğinde çocuklar, herhangi bir etkinliği oyun olarak kabul edebilmeleri için kendi içinde
bulundukları dönem özellikleri ile sunulan etkinliğin örtüşmesini ön şart olarak kabul etmektedirler. Bir
başka ifade ile eğitimcilerin hazırlanmış oldukları bir oyun her zaman öğrenciler tarafından oyun olarak
algılanmamaktadır. Bu durumda oyunun çocuk için haz ve mutluluk kaynağı olma özelliği kullanılamamakta
ve hedeflenen eğitsel durum karşılanamamaktadır. Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının
“Matematik Öğretimi 1 ve 2” dersleri kapsamında hazırlamış oldukları oyunların değerlendirilmesi ve bu
yolla öğretmen adaylarının oyun tasarlama becerileri hakkında yordamalarda bulunulmasıdır. Araştırma
2014-2015 ve 2015-2016 öğretim yılı bahar dönemlerinde N.Erbakan Üniversitesi, Sınıf Eğitimi A.D., 3.
Sınıflarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin hazırlamış oldukları 108 matematiksel oyunun analiz
edilmesi şeklinde yapılandırılmıştır. Gerçekleştirilen içerik analizinde elde edilen veriler, matematiksel
öğrenme alanları (Sayılar, Geometri, Veri, Ölçme), tasarlayan öğrencinin bazı özellikleri (Cinsiyet vb.) ve
hedeflenen sınıf seviyesi (ilkokul 1-4) bağlamında değerlendirilip yorumlanmaya çalışılmıştır. Oyunların
puanlanmasında araştırmacı tarafından literatüre dayalı biçimde geliştirilen “Oyun tasarlama
derecelendirilmiş puanlama anahtarı” kullanılmıştır. Söz konusu puanlama anahtarı (1) öğrenme hedefleri,
(2) öğrenme deneyimleri, (3) senaryo, (4) oynama-oynatma süreci, (5) yaratıcılık, (6) Açıklık, (7) işbirliği alt
kategorilerinden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama ve veri analizi süreçleri tamamlanmış olup, analiz
sonuçlarının yukarıda ifade edilen değişkenler açısından yorumlanması süreci devam etmektedir.
Araştırmanın Eylül-2017 de raporlaştırılarak tamamlanması hedeflenmektedir.
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE KULLANDIKLARI
OKUDUĞUNU ANLAMA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ
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Matematik dersinin ve etkinliklerinin ayrılmaz bir parçası problem çözmedir. Problem çözme esasen tüm
öğrenme alanlarında pekiştirilen ve diğer beceriler ile ilişkili temel bir beceridir. Bu temel becerinin elde
edilebilmesi için öncelikle verilen problemin okunup anlaşılması gerekmektedir. Bunun için de iyi bir
okuyucu olmak ve okunanları anlamak gerekmektedir. Okuyabilmek, özellikle anlayarak okuyabilmek için,
görmenin ötesinde birtakım zihinsel etkinlikler gereklidir (Dökmen, 1994). Araştırmalar okuduğunu anlama
etkililiğini artırmak ve sürdürmek için okuma öncesinde, okuma sırasında ve okuma sonrasında farklı bilişsel
etkinlikler kullanıldığını ortaya koymaktadır (Anderson, 1980; Bingham, 2001; Brown, 1980; Collins ve
Cheek, 1999; Rich ve Blake, 1994). Bu bağlamda matematiksel problem çözme sürecinde sınıf
öğretmenlerinin kullandıkları okuduğunu anlama stratejilerini belirlemek büyük bir öneme sahiptir. Bu
çalışmanın amacı da sınıf öğretmenlerinin matematiksel problem çözme sürecinde kullandıkları okuduğunu
anlama stratejilerini belirlemek ve değerlendirmektir. Bu amaçla araştırmanın problem cümlesi: “Sınıf
öğretmenlerinin problem çözme sürecinde kullandıkları okuduğunu anlama stratejileri nelerdir?” şeklinde
yapılandırılmıştır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: (1) Sınıf öğretmenlerinin rutin olan
problemlerin çözümünde kullandıkları okuduğunu anlama stratejileri nelerdir? (2) Rutin olmayan
problemlerin çözümünde kullandıkları okuduğunu anlama stratejileri nelerdir? Araştırmada nitel araştırma
desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması, araştırılan olguyu kendi yaşam
çerçevesi içinde inceleyen, olgu ve içinde bulunduğu ortam arasındaki sınırların kesin hatlarla belirgin
olmadığı ve birden fazla kanıt veya veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan bir araştırma
yöntemidir (Özçelik & Yıldırım, 2002). Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 öğretim yılında,
Afyonkarahisar ili, İscehisar ilçesi devlet okullarında çalışmakta olan 30 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır.
Öğretmenlerin belirlenmesinde, araştırmaya hız, pratiklik ve ekonomiklik kazandırmak amacıyla kolay
ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı, araştırmacılar tarafından
geliştirilmiş olup, iki tanesi rutin iki tanesi rutin olmayan 4 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Soruların
oluşturulmasında uzman görüşüne dayalı kapsam geçerlik indekslerinden faydalanılmıştır. Araştırmanın veri
toplama aşaması tamamlanmış olup veriler içerik analizine tabii tutulmuştur. Araştırmanın raporlaştırma
sürecinin Eylül 2017’ de tamamlanması planlanmaktadır.
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İLKOKUL 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KESİR KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI
YANILGILARIN KESİR BİRİMİ, MODEL VE SEMBOL BAĞLAMINDA ANALİZİ
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Kesir kavramı, ilkokul yıllarında anlaşılması en zor matematiksel kavramlardan biridir. Literatür
incelendiğinde, öğrencilerin her sınıf düzeyinde kesir kavramına ilişkin yanılgılara sahip oldukları
görülmektedir. Burada ifade edilen kavram terimi, insan zihninde anlamlanan, farklı obje ve olguların
değişebilen ortak özelliklerini temsil eden bir bilgi formunu/yapısını ifade etmektedir. Yanılgı ise bireyin
yanlış inanışları ve deneyimleri sonucu ortaya çıkan davranışlarıdır. Bu çalışmanın amacı da literatürde ifade
edilen araştırma sonuçlarında ortaya konulmuş olan olası yanılgıların, kesir birimi, model ve sembol
bağlamında ele alınmasıdır. Bu amaçla araştırmanın problem cümlesi: “İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin
kesir kavramına ilişkin sahip oldukları yanılgı tipleri nelerdir?” şeklinde yapılandırılmıştır. Bu amaçla
aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin kesir kavramına ilişkin sahip oldukları
yanılgı tipleri: (1) Kesir birimini tanıma odaklı değerlendirildiğinde; (2) Kesirler model olarak sunulduğunda;
(3) Kesirler sembol olarak sunulduğunda ne gibi farklılıklar göstermektedir? Araştırma, nitel araştırma
yöntemlerinden, durum çalışması olarak yürütülmüştür. Araştırmada durum çalışması desenlerinden tek bir
durum içinde birden fazla alt tabaka veya birim bulunan iç içe geçmiş tek durum deseni kullanılmıştır. Bu
çalışmada öğrencilerin kesir kavramına ilişkin sahip oldukları yanılgılar tek durumu, farklı sınıf
seviyelerindeki öğrenciler de birimi ifade etmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 öğretim
yılında, Afyonkarahisar ili, İscehisar ilçesi devlet okullarında öğrenim görmekte olan, 3. sınıf seviyesinde 174
ve 4. sınıf seviyesinde 169, toplam 343 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin belirlenmesinde, araştırmaya
hız, pratiklik ve ekonomiklik kazandırmak amacıyla kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmanın veri toplama aracı, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olup, birim kesri tanımlama, kesir
modelleme, kesirleri sıralama boyutlarında hazırlanan 8 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Soruların
oluşturulmasında uzman görüşüne dayalı kapsam geçerlik indekslerinden faydalanılmıştır. Araştırmanın veri
toplama aşaması tamamlanmış olup, toplanan verilerin analizi gerçekleştirilmektedir. Elde edilen verilere
ilişkin kategorilerin oluşturulmasında, literatürde ulaşılan kategoriler kullanılmaktadır. Bu bağlamda
araştırmanın veri analiz yöntemi betimsel analiz olarak gerçekleştirilmektedir. Araştırmanın veri analizi ve
raporlaştırma sürecinin Eylül 2017’de tamamlanması planlanmaktadır.
Keywords: Kesir kavramı, yanılgı, kesir birimi, model, sembol
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İLKOKUL 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALAN VE ÇEVRE KONULARINDA YAPTIKLARI
HATALARIN ANALİZİ
1

Yrd. Doç. Dr. PUSAT PİLTEN - HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ - Sınıf Eğitimi
2 Doktora Öğr. RAMAZAN DİVRİK - NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - Sınıf Eğitimi

İlkokul matematik programının öğrenme alanlarından biri olan ölçme alanına ait kavram ve beceriler,
öğrencilerin günlük hayatta sıklıkla karşılaşacağı ya da ihtiyaç duyacağı temel bilgi ve becerileri içermektedir.
Literatür, öğrencilerin ölçme ile ilgili kavramları anlamada, bu kavramları ilişkilendirmede ve problem çözme
sürecine dahil edebilmede sıkıntılar yaşadıklarını göstermektedir. Bu çalışmanın amacı da literatürde ifade
edilen araştırma sonuçlarında ortaya konulmuş olan yanılgıların ortaya konulmasıdır. Bu amaçla
araştırmanın problem cümlesi: “İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin çevre ve alan konusunda sahip oldukları
yanılgı tipleri nelerdir?” şeklinde yapılandırılmıştır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: İlkokul 3.
ve 4. sınıf öğrencilerinin çevre ve alan konusuna ilişkin sahip oldukları yanılgı tipleri: (1) Farklı gösterimleri
birbirine çevirme etkinliklerinde; (2) modelleme etkinliklerinde; (3) kavramsal bilgi düzeyindeki
etkinliklerde; (4) İşlemsel bilgi düzeyindeki etkinliklerde ne gibi farklılıklar göstermektedir? Araştırma, nitel
araştırma yöntemlerinden, durum çalışması olarak yürütülmüştür. Araştırmada durum çalışması
desenlerinden tek bir durum içinde birden fazla alt tabaka veya birim bulunan iç içe geçmiş tek durum
deseni kullanılmıştır. Bu çalışmada öğrencilerin alan ve çevre konusuna ilişkin sahip oldukları yanılgılar tek
durumu, farklı sınıf seviyelerindeki öğrenciler de birimi ifade etmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu,
2015-2016 öğretim yılında, Afyonkarahisar ili, İscehisar ilçesi devlet okullarında öğrenim görmekte olan, 3.
sınıf seviyesinde 174 ve 4. sınıf seviyesinde 169, toplam 343 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin
belirlenmesinde, araştırmaya hız, pratiklik ve ekonomiklik kazandırmak amacıyla kolay ulaşılabilir
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş
olup, alan hesaplama, çevre hesaplama, verilen bir gösterimi diğer bir gösterime çevirme, modelleme,
kavram bilgisi, işlem bilgisi boyutlarında hazırlanan 7 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Soruların
oluşturulmasında uzman görüşüne dayalı kapsam geçerlik indekslerinden faydalanılmıştır. Araştırmanın veri
toplama aşaması tamamlanmış olup, toplanan verilerin analizi gerçekleştirilmektedir. Elde edilen verilere
ilişkin kategorilerin oluşturulmasında, literatürde ulaşılan kategoriler kullanılmaktadır. Bu bağlamda
araştırmanın veri analiz yöntemi betimsel analiz olarak gerçekleştirilmektedir. Araştırmanın veri analizi ve
raporlaştırma sürecinin Eylül 2017’de tamamlanması planlanmaktadır.
Keywords: Alan, çevre, hata, hata analizi
Corresponding Author: Doktora Öğr. RAMAZAN DİVRİK

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
354

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

ÖĞRETMENİM: GERÇEKLEŞEN DÜŞLERİM
Doç. Dr. ZAFER TANGÜLÜ - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Araş. Gör. HATİCE KARA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
3 Y. Lisans Öğr. ZÜLFÜ ÇAPAR - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sosyal bilgiler öğretimi anabilim

1

2

Günümüzde teknoloji ve bilgi sürekli olarak yenilenmekte, toplumu şekillendirmekte ve bu durum okullarda
eğitim gören öğrencileri daha çok teknolojiyle iç içe bırakmaktadır. Ayrıca çocuğun salt bilgi yerine, aldığı
bilgiyi işleyip bunu kendi hayal gücü ile bütünleştirip daha da zengin hale getirmesi; o bilginin daha kalıcı
hale gelmesine olanak sağlar. Araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler dersi kapsamında 5. Sınıf öğrencilerinin
bilim insanı imgelerini ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda araştırma, amacına uygun olması nedeniyle durum
çalışması ile oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu ise 2017 – 2018 eğitim ve öğretim yılında Batı
Anadolu’da özel bir okulda öğrenim gören 5.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama
aracı araştırmacı tarafından geliştirilmiş ve bir açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Bu bağlamda Sosyal Bilgiler
dersi 5. sınıf gerçekleşen düşler ünitesi kapsamında öğrencilere kendilerini bir bilim insanı olarak
düşünmeleri ve icat etmek istedikleri nesneyi çizmeleri istenmiştir. Araştırma verilerinin analizinde içerik
analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularından hareketle, özellikle çocukların bilim insanı denildiğinde
imgelerinde erkek bilim insanının yer aldığı ve bu bilim insanlarının da kıvırcık dağınık saçlı ve gözlüklü olarak
çizildiği, sadece dört öğrencinin bilim insanını kadın olarak tasvir ettiği görülmektedir. Ayrıca beyaz önlük,
deney tüpü ve malzemeleri, gözlük gibi materyallerin olması bu konuda fen bilimleri ile ilişkili bir sonucun
doğmasına neden olmuştur. İleride icat etmek istedikleri aletlerin arasında en fazla ışınlanma makinesinin
yer almıştır. Çocuklar icat ettikleri ışınlanma makinesi ile merak edilen dönemlere gitmek geçmişi ve geleceği
bilmek istemişlerdir. Aynı zamanda sağlık ve ulaşım için kullanılacak olan icatlar ise bir diğer araştırma
sonucudur.
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİ BECERİ DÜZEYLERİ, ÖZ-YETERLİLİK
İNANÇLARI VE MESLEKİ TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
2

1 Araş. Gör. HİLAL KAROĞLU - Bayburt Üniversitesi - Temel Eğitim, Okul öncesi Eğitimi
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Bu çalışma okul öncesi öğretmen adaylarının sınıf yönetimi beceri düzeyleri, öz-yeterlilik inanç düzeyleri ve
mesleki tutum düzeylerini değişkenlere göre incelemek ve aralarında anlamlı düzeyde ilişki olup olmadığını
belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Karadeniz Teknik Üniversitesinde
öğrenim gören sınıf yönetimi dersini almış 3. ve 4. Sınıfta öğrenim gören 142 okul öncesi öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Çalışma betimsel ve ilişkisel tarama modelinde nicel bir araştırmadır. Veri toplama aracı
olarak Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği ve Öz-yeterlilik İnanç
Ölçeği kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının mesleki tutum, öz-yeterlilik inanç ve sınıf yönetimi becerilerinin
cinsiyet, sınıf düzeyi, ekonomik duruma göre farklılaşmadığı, sadece sınıf yönetimi becerilerinin öğretmen
adaylarının öğrenim durumlarına göre farklılaştığı bulgusu elde edilmiştir. Bunun yanı sıra öğretmen
adaylarının mesleki tutum ve öz-yeterlilik inançları arasında anlamlı pozitif çok düşük düzeyde (r=,240;
p<0.05); mesleki tutum ile sınıf yönetimi becerileri arasında anlamlı pozitif düşük düzeyde (r=,328; p<0.05)
ilişki olduğu bulgusu elde edilmiştir Sınıf yönetimi becerileri ile öz-yeterlilik inanç düzeyleri arasında ise ilişki
bulunamamıştır (r=,14 p.09; p>0.05).
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2

Eğitim hizmetlerinin planlı ve profesyonel olarak sunulmasını sağlayan; çocuk, genç ve yetişkinlerin
eğitilmelerini esas alan öğretmenlik mesleği bilinen en eski mesleklerden biridir. Öğretmenlik mesleği
yerleşik hayata geçen ilk toplumlardan itibaren farklılaşıp gelişerek günümüzdeki statüsüne ulaşmıştır.
Öğretmenlik mesleği uzun bir eğitim almayı ve birtakım mesleki ve kişisel becerilere sahip olmayı gerektirir.
Bu beceriler içerisinde etik ilkelere sahip olma da yer alır. En genel anlamıyla kişilerin davranışlarına temel
olan ahlak ilkelerinin tümü olarak tanımlanan etik ilkeler öğretmenlik mesleği içerisinde hep var olmuştur.
Mesleki etik ilkeler, toplumsal yapıdaki değişimlere paralel olarak süreç içerisinde değişmiş, toplumun
beklenti ve ihtiyaçlarına uygun olarak gelişmiştir. Mesleki açıdan sahip olunan etik ilkeler öğretmenlerin;
öğrencileri , diğer meslektaşları, ebeveynler ve yöneticiler ile ilişkilerinde önemli bir yer tutar. Sahip olunan
etik ilkeler aynı zamanda öğretmenlerin kurumuna yönelik aidiyet davranışlarını da etkileyebilmektedir. Bu
nedenle bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin etik ilkeleri çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir.
Betimsel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada betimleyici istatistiklere ve fark testlerine yer
verilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunun Burdur ilinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır.
Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından milli eğitim bakanlığı mesleki etik ilkeleri temele alınarak
hazırlanan anket formları ile toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğretmenlerin hangi mesleki etik
ilkelere daha fazla uyduğu, mesleki etik ilkelerin öğretmenlerin çeşitli özelliklerine göre farklılaşıp
farklılaşmadığı ve öğretenlerin hangi alanlarda daha etik, hangilerinde daha etik dışı davrandığına ilişkin
bulgulara ulaşılması planlanmaktadır. Verilerin analizi devam ettiğinden bulgulara yer verilememiştir.
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OKUL ÖNCESİ PROGRAMININ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE
DEĞERLENDİRİLMESİ
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Doç. Dr. SABAHATTİN ÇİFTÇİ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Sınıf öğretmenliği dalı
Lisans Öğr. MERVE TEMEL - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Okul öncesi öğretmenliği

Çocukların bilişsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerinde etkin bir rolü bulunan okul öncesi eğitiminin hiç şüphesiz
etkili okul öncesi öğretmenleri tarafından verilmesi bu eğitimin çok daha yararlı olmasını sağlayacaktır. Etkili
öğretmenler de nitelikli bir eğitimle yetişir. Üniversitelerin eğitim fakültelerinde aldıkları dört yıllık bir
eğitimin sonucunda yetişen okul öncesi öğretmeleri bu eğitim sürecinde YÖK tarafından belirlenmiş bir
program doğrultusunda eğitim almaktadırlar. Yapılan bu araştırmada mevcut programın bu programa göre
eğitim almış okul öncesi öğretmen adaylarının görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma
yöntemlerine göre gerçekleştirilmiş bu çalışmada 4 sınıfta da derslerini tamamlamış 16 okul öncesi
öğretmen adayıyla görüşmeler yapılmıştır. Öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmeler sonucunda, öğretmen
adayları programda uygulamalı ve çocuğa yönelik derslerin arttırılmasını talep ederken istatistik, ölçme
değerlendirme gibi derslerin ise meslek hayatlarında işe yaramayacağı düşüncesiyle programdan
kaldırılmasını istemektedirler.
Keywords: okul öncesi programı, öğretmen adayı, okul öncesi
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AN EVALUATİON OF THE SECOND GRADE ELTP: AN OBSERVATİON STUDY
1
2

Yrd. Doç. Dr. ALİ ERARSLAN - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - İngiliz Dili Eğitimi
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This study was conducted to evaluate the 2nd grade primary school English Language Teaching Program
(ELTP) taking classroom implementation into consideration from various angles to understand if the
intended and implemented curriculum differed significantly. With this aim, the study was designed as a
qualitative one making use of a classroom observation form which was developed based on Target
Language Observation Scheme (TALOS) (Ullman and Geva, 1985) for the purpose of examining the
implementation of the curriculum in its natural context. To grasp the extent to which actual classroom
implementations are congruent with the curriculum, 15 classes were visited within the course of 2
education years and aspects related to the implementation were recorded in the classroom observation
form based on classroom interaction, language focus, medium of teaching, teaching act and finally material
use. Fourteen teachers, one of whom was visited twice, were observed in the classroom after taking their
consent. The data in the observation form was analyzed through inductive content analysis. Findings show
that teachers addressed to whole class or individual students in terms of classroom interaction and
question-answer as the teaching act. In fact, even though the program emphasizes the significance of the
communicative aspect of the language, it was observed that teachers yet somehow taught grammar by
explaining grammar rules when necessary. Regarding the medium of teaching, songs and use of TPR
activities were among the most frequently observed ones. Regarding material use, audio-visual materials,
the course book and teacher-prepared visual materials were observed commonly. Thus, in conclusion the
findings indicate that the implemented program is somehow different from the intended program and this
implies that teachers implementing the 2nd Grade ELTP may not be well informed about the program.
Keywords: 2nd Grade, Evaluation,English, Education Program, Curriculum
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DRAMA YÖNTEMİ İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ
2

1 Öğretmen NAZMİYE BUKET AKSAKAL - M.E.B. - Sınıf Öğretmenliği A.B.D.
Doç. Dr. SABAHATTİN ÇİFTÇİ - Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi - Sınıf Öğretmenliği A.B.D.

Okullarda öğretim amaçlı kullanılan etkili öğretim yöntemlerinden birisi de şüphesiz drama yöntemidir.
Özellikle okul öncesi ve ilkokul düzeyinde öğrencilerin soyut konuları somutlaştırmasında, kalıcı
öğrenmelerin sağlanmasında ve öğrencileri derse katmada etkili bir yöntemdir. Bu nedenle drama yöntemi
üzerinde çok fazla araştırma yapılan konulardan biridir. Yapılan bu çalışmada, 2005-2017 yılları arasında
ilkokullarda drama yöntemiyle ilgili yapılan çalışmaları çeşitli değişkenler açısından incelemek amaçlamıştır.
Yapılan çalışmanın ileride bu konuda çalışma yapacak araştırmacılara yol göstereceği düşünülmektedir. Bu
kapsamda YÖK tez tarama merkezinde yer alan izinli durumda bulunan tezler incelenmiştir. Araştırma nitel
araştırma yaklaşımlarına göre yürütülmüş ve doküman analizi yapılmıştır.
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2

Sosyal adalet, insan haklarının koruma altına alınması, toplumsal hayattaki tüm bireylerin eşit fırsatlara
sahip olması ve gelir adaletsizliğinin giderilmesi olarak tanımlamaktadır. Sosyal adalet eğitimi ise yerel ve
küresel olarak sosyal gruplar arasındaki eşitliği güçlendirmek için eğitim ortamlarında gerçekleştirilen bir
reform hareketi olarak tanımlanmaktadır. Güçlü bir sosyal bilgiler eğitimi için gerek duyulan parçalardan biri
sosyal adalet eğitimidir. Çünkü sosyal bilgiler dersi içerisinde verilecek sosyal adalet eğitimi, adaletsizlik ve
eşitsizliklerle mücadele edebilecek, daha iyi bir dünya oluşturma konusunda çaba gösterebilecek
vatandaşların yetiştirilmesi için önemlidir. Araştırmanın amacı; sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal
adalet tutum düzeylerinin cinsiyet, yetişmiş oldukları coğrafi bölge, anne-baba eğitim durumu, ailenin
sosyoekonomik durumu, STK’larda çalışma durumu, sosyal medya kullanım durumu ve sınıf düzeyleri gibi
değişkenlere göre belirlenmesidir. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal adalet tutumları ve çeşitli
değişkenlere göre farklılıklarının ortaya çıkartılmasının amaçlandığı bu araştırma nicel ve nitel yöntemlerin
bir arada kullanıldığı karma yönteme uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evreni, Anadolu
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programı 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında yer alan
yaklaşık 220 öğretmen adayından oluşmaktadır. Evrende yer alan tüm bireylere ulaşılabildiği için örneklem
alma yoluna gidilmemiştir. Araştırmanın nicel verileri, Torres-Harding vd. (2012) tarafından geliştirilen ve
Cırık (2015) tarafından Türkçeye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan Sosyal Adalet Tutum
Ölçeği ile toplanmıştır. Bu ölçek evreni oluşturan 220 öğretmen adayının 200’ü tarafından doldurulmuştur.
Nitel veriler ise her sınıf düzeyinden üç öğretmen adayı ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerle
elde edilmiştir. Araştırma verilerinin analiz süreci devam etmektedir.
Keywords: Sosyal Bilgiler, Sosyal Adalet, Öğretmen Adayları
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KELİME OYUNLARI İLE FEN ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMUNA ETKİSİ
1 Dr. NİLAY KEFELİ - Milli Eğitim Bakanlığı Doç. Dr. EROL TAŞ - Ordu Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi
3 Doktora Öğr. MÜBECCEL YALÇIN - Milli Eğitim Bakanlığı -

2

Bu araştırmada ortaokul 7. sınıf Fen Bilimleri dersi programında işlenen “İnsan ve Çevre” ünitesinin
öğretiminin, kelime oyunlarının kullanımının öğrencilerin çevreye yönelik tutumları üzerindeki etkisi
incelenmiştir. Bu doğrultuda araştırmada, ön test – son test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Araştırma Samsun ilinde, rastgele belirlenen bir merkez ortaokulda öğrenim gören 7. sınıf
öğrencilerine uygulanmıştır. Uygulama, deney grubunda 18 ve kontrol grubunda 18 olmak üzere toplam 36
öğrenci ile yürütülmüştür. Kontrol grubuyla Fen Bilimleri dersi programında yer alan etkinlikler ile öğretim
yapılırken, deney grubunda üniteye yönelik olarak hazırlanmış olan kimdir bu, tabu ve bulmaca gibi kelime
oyunları etkinlikleri kullanılarak öğretim gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, Aslan, Sağır ve
Cansaran (2008) tarafından ortaokul 7. - 8. sınıf öğrencileri için geliştirilen, çevre tutum ölçeği kullanılmıştır.
Uygulama sonrasında elde edilen veriler SPSS 18.00 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veri analizleri
sonucunda, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin çevreye yönelik tutum ön-test sonuçları arasında anlamlı
bir fark çıkmazken; son-test sonuçları arasında deney grubu öğrencilerinin, kontrol grubu öğrencilerinden
anlamlı derecede daha yüksek tutuma sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda, insan ve çevre
ilişkileri ünitesinin öğretimi, sınıf içi oyun etkinlikleri ile özellikle kavramlara yönelik hazırlanan kelime oyun
kartları ile öğretimin öğrencilerin çevreye yönelik olumlu tutum geliştirmeleri üzerinde etkili olduğu
sonucuna varılmıştır.
Keywords: kelime oyunları,oyunlarla öğretim,çevre, tutum, fen öğretimi
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA GEÇEN TEMEL
KAVRAMLARI ANLAMA DÜZEYİ
Yrd. Doç. Dr. SALİH AKYILDIZ - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Sınıf Öğretmenliği
2 Doç. Dr. TANER ALTUN - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Sınıf Öğretmenliği
3 Y. Lisans Öğr. ŞENGÜL KASIM - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Sosyal Bilgiler Eğitimi
1

Bir öğretim programının iyi anlaşılabilmesi ve uygulanabilmesi programda geçen temel kavramların iyi
anlaşılması ile mümkün olabilir. Bu çalışmada, sınıf öğretmeni adaylarının yeni Hayat Bilgisi öğretim
programında geçen temel kavramları anlama düzeyleri ve kavramlarla ilgili kavram yanılgılarının olup
olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden özel durum yöntemi
tercih edilmiştir. Çalışma grubunu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi ile Recep Tayyib
Erdoğan Üniversitesi, Çayeli Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı son
sınıfında öğrenim görmekte olan 114 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada katılımcılar, amaçlı
örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Öğretmen adaylarının belirlenen
kavramlara yönelik anlama düzeylerini ve kavram yanılgılarını tespit etmek amacıyla araştırmacılar
tarafından hazırlanmış, 18 sorudan oluşan kısa cevaplı ve açık uçlu yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Açık uçlu sorulardan elde edilen veriler nitel veri analiz tekniklerinden betimsel analiz tekniği
kullanılarak analiz edilmiştir. Kavram tanımlama formunun açıklama kısmındaki cevaplar anlama, kısmen
anlama, yanılgı ve yanıtsız olmak üzere dört kategoride değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen
bulgulara göre öğretmen adaylarının hayat bilgisi öğretim programında geçen temel kavramlardan hedef,
içerik ve öğretme-öğrenme kavramları ile ilgili sınırlı bilgiye sahip oldukları görülürken, programın
değerlendirme boyutuyla ilgili ise anlamlı öğrenmeye sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan
elde edilen sonuçlardan yola çıkarak çalışmanın sonunda; “öğretim sırasında öğretmen adaylarından dönüt
alınabilir, eksik ve hatalı olan öğrenmeler tespit edilerek bu durumun giderilmesine yönelik çalışmalar
yapılabilir, ders kitaplarında kavram yanılgılarına neden olacak şekilde yer alan metinlerde gerekli
düzenlemelere gidilebilir” şeklinde birtakım önerilerde bulunulmuştur.
Keywords: Hayat Bilgisi Öğretim Programı, Kavramlar, Sınıf Öğretmeni, Öğretmen Adayı
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI
2

1 Yrd. Doç. Dr. HABİB HAMURCU - Erciyes Üniversitesi - PDR
Öğretmen DİLBER SAYGILI - Milli Eğitim Bakanlığı - Okul Öncesi Öğretmeni

Eğitim kurumlarında eğitim – öğretim faaliyetlerinin başarıya ulaşabilmesinin en önemli kaynağı
öğretmenlerdir. Öğretmenlerin yaptıkları işten doyum almaları ve örgütsel bağlılık hissetmeleri hem
öğretmen açısından hem de eğitim – öğretim başarısı açısından önemli bir gerekliliktir. Çocukların ilk
karşılaştıkları öğretmen olan okul öncesi öğretmeni, çocuklarda eğitim ile ilgili birçok konuda ilk imgeleri,
hisleri oluşturacağı için birçok konuda öncelikli olarak incelenmesi gereken bir branştır. Okul öncesi
öğretmenliği, çok farklı aile kültürlerinden gelen çocukları eğitim –öğretim süreçlerine hazırlama sürecinde
ailelerden, çocuklardan kaynaklı başlama eşitsizliklerini ortadan kaldırarak okula hazırlamada oldukça
yıpranan ve tükenmişlik riski taşıyan bir branştır. Bu nedenlerle, okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumları
ve örgütsel bağlılıklarının demografik değişkenlerle birlikte incelenmesi önemli bir gereklilik olarak
görülmüştür. Bu amaçla, 2014 – 2015 eğitim öğretim yılında Kayseri ili merkez ilçelerinde görev yapan 151
öğretmene (K: 136 %90,1. E: 15 %9,9) kişisel bilgi formu, Minnesota İş Doyumu Ölçeği ve Örgütsel Bağlılık
Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde yapılan istatistiksel işlemler sonucunda; iş doyumu alt
boyutları ile cinsiyet, kıdem, görev süresi arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Okul öncesi
öğretmenlerinin iş doyumu ile örgütsel bağlılığa ilişkin algıları arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Elde
edilen anlamlı bulgular ve literatür kapsamında yorumlar ve öneriler geliştirilmiştir.
Keywords: Okul Öncesi, İş Doyumu,Örgütsel Bağlılık
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İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİNİ VE
ALINACAK TEDBİRLER
1

Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA ÇEVİK - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
2 Araş. Gör. GİZEM TABARU - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Bu araştırmanın amacı, ülkemizde ilkokul öğrencilerinin akademik başarılarını yapay sinir ağları (YSA) yoluyla
tahmin etmek ve başarısızlıkları için gerekli tedbirlerin neler olması gerektiğini ortaya koymaktır. YSA insan
beyninden esinlenerek geliştirilmiş ve her biri kendi hafızasına sahip nöronlardan oluşturulmuş paralel ve
dağıtılmış bilgi işleme yapılarıdır. Başka bir ifadeyle biyolojik sinir sistemini simüle etmek için tasarlanan bir
programdır. Bu sinir hücreleri kendi içlerinde nöronlar barındırır ve bu nöronlar birbirlerine çeşitli şekillerde
bağlanarak bir ağ oluştururlar. Bu ağlar veriler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarabilme yeteneğine sahiptirler
(Bahadır, 2013; Budak ve Erpolat, 2012). Araştırmanın çalışma grubunu 4. sınıfta öğrenim görmekte olan
465 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak 14
soruluk demografik bir anket geliştirilmiştir. Ankette bulunan parametreler öğrencilerin akademik
başarılarını etkilediği düşünülen literatür destekli maddeler olarak yer almıştır. Kapsam geçerliği için 1 fen
alanı uzmanı, 2 matematik alanı uzmanı, 1 ölçme değerlendirme uzmanı, 2 sınıf eğitimi uzmanın görüşleri
alınarak sağlanmıştır. Ölçeğin KR20 güvenirlik katsayısı .60 bulunmuştur. Ankette yer alan ve akademik
başarıyı etkilediği düşünülen maddeler bağımsız değişken/girdi, öğrencilerin bir önceki yılın yani 3. sınıfın
akademik başarıları ise bağımlı değişken/çıktı olarak kabul edilmiştir. Bu parametreler kullanılarak Matlab
R2016a programında YSA ile öğrencilerin akademik başarılarının tahmin edilmesi gerçekleştirilmiş ve bir
modelleme oluşturulmuştur. Araştırma sonunda 465 veri üzerinden ortalama %99.1 duyarlılığa sahip
başarılı bir akademik başarı tahmin sistemi geliştirilmiş, öğrencilerin başarısızlıklarının önüne geçmek için
alınması gereken tedbirler belirlenmiştir. Bu çalışma Karamanoğlu Mehmetbey Ünivesitesi 26- M -16 no’lu
BAP projesi kapsamında yürütülmüştür.
Keywords: İlkokul öğrencileri,Yapay Sinir Ağları,Akademik Başarı Tahmini
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İLKOKULLARDA KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN
İNCELENMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. MURAT ÇALIŞOĞLU - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi - Sınıf Eğitimi
2 Öğretmen SEDA NUR TANIŞIR - Meb - Sınıf Eğitimi

Özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılmasında zihinsel, bedensel ve sosyal becerilerinin
geliştirilmesi son derece önemlidir. Bu sebeple özel gereksinimli bireylerin diğer çocukların öğrenim
gördüğü okullardan yararlanabilmesi yani kaynaştırılmaları gündeme gelmektedir. Her insana eşit hak ve
fırsatın verilmesi ilkesinden hareketle eğitimde de eşit hak ve fırsatın özel gereksinimli bireylere de verilmesi
gerekmektedir. Özel gereksinimli bireylere eşit eğitim hak ve fırsatının ise kendi akranları arasında ve kendi
doğal ortamında uygulanan kaynaştırma eğitimi uygulamaları ile sağlanabileceği gittikçe yaygınlık kazanan
bir görüştür. Alanyazın incelendiğinde yapılan çalışmalarda çalışma grubu olarak sınıf öğretmeni, veli ve
yöneticilerden biri veya birkaçı ile çalışılmış olup tüm paydaşların beraber ele alındığı bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu çalışmada ise tüm paydaşların görüşleri beraber ele alınmıştır. Ayrıca kaynaştırma
öğrencileri ile aynı sınıf ortamında eğitim gören normal öğrenci velilerinin de görüşlerine başvurulmuş olup
konuya farklı bir açıdan da yaklaşım sağlanmıştır. Bu çalışmada amaç ülkemizdeki kaynaştırma eğitimi
uygulamalarına ilişkin yönetici, sınıf öğretmeni, kaynaştırma öğrencisi ve normal öğrenci ebeveynlerinin
görüşlerinin incelenmesidir. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubu 2017- 2018 eğitim
öğretim yılında Ağrı ilinde görev yapan on sınıf öğretmeni, beş yönetici, beş kaynaştırma öğrencisi ebeveyni
ve beş te normal öğrenci ebeveyninden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri toplanırken çalışmanın amacı
doğrultusunda alan yazından yararlanılarak ve alanında uzman kişilerden görüş alınarak yönetici, sınıf
öğretmeni ve öğrencisi ebeveynleri için dört ayrı görüşme formu hazırlanmıştır. Hazırlanan formlarda
katılımcılardan kişisel bilgilerine yönelik soruları ve açık uçlu soruları cevaplamaları istenmiştir. Çalışmanın
bulguları betimleyici istatistiklerle sunulmuştur. Çalışma sonucunda kaynaştırma eğitimi ile ilgili olarak
paydaşların tümü bu eğitimin son derece önemli olduğunu vurgulamış, normal öğrencilerle beraber eğitim
alınmasının olumlu yönlerini vurgulamış ancak beraberin de de bazı problemlerin yaşandığını
belirtmişlerdir. Özellikle aileler ile okul arasındaki iletişim problemi vurgulanmıştır.
Keywords: Kaynaştırma Eğitimi,İlkokul,Sınıf Öğretmeni,Yönetici,Veli
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OSMANLI’DA ÇOCUK KİMLİĞİ ÜZERİNE
2

1 Araş. Gör. MEHMET BAŞARAN - Muş Alparslan Üniversitesi - Okul Öncesi Öğretmenliği
Yrd. Doç. Dr. İSMAİL ÇELİK - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi - Eğitim Programları Ve Öğretim
3 Y. Lisans Öğr. BİLAL SÖYLEMEZ - Çağ Üniversitesi - Psikoloji

Her toplum kendi öz değerleriyle uyuşan bireysel, toplumsal ve evrensel kimlik anlayışını gelecek nesillere
aktarmak istemektedir. Bir çocuğun kimlik edinimi aile ile başlayıp çevre ve okul gibi farklı dinamiklerle
devam etmektedir. Bu açıdan çocuğun bireysel kimlik edinimi yaşamın ilk yıllarında aile içerisinde olurken,
toplumsal ve evrensel kimlik oluşumu özellikle okullaşma sürecinde meydana gelmektedir. Bu açıdan
eğitimciler ve devletler tarafından, bir çocuğa kendi kimliğini tanımlayabilmesinin öğretilmesi için eğitimsel
faaliyetler çok önemli argümanlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu argümanlar formal eğitimle sunulabileceği
gibi sosyal etkinlikler, dergiler, gazeteler gibi informal süreçlerle de sağlanabilir. Karşılaştırmalı eğitimin
revaçta olduğu son zamanlarda, farklı ülkelerin kimlik kazanımlarını öğrenmek eğitimsel açıdan önem
arzetmektedir. Bireyselleşmenin yaygınlaştığı toplumlarda ve milliyetçilik düşüncesi sonucu farklılıkların göz
ardı edildiği ulus-devletlerde bireyin kendisini, toplumunu-devletini anlamlandırması ve küresel bir
vatandaşlık algısının oluşturulması için din, dil, ırk gibi çok değişkenli bir yapıya sahip olan Osmanlı
Devleti’nin çocuklarına nasıl bir kimlik edindiğini bilmenin günümüz global eğitim dünyasına katkı
sağlayacağı umulmaktadır. Bu amaçla araştırmamızda 1875 yılında yayınlanan Etfal dergisinin 8. ve 9.
sayıları nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi ile incelenmiş ve içerik analizi
yapılmıştır. Çocuğa kimlik edinimini kazandırmak amacıyla baba-oğul arasında geçen ve sokratik tartışma
yönteminin kullanıldığı bu kurgulama metin çocuğun bireysel, kültürel, toplumsal, dinsel ve evrensel olarak
nasıl bir kimlik edinmesi gerektiğini ortaya koymakta ve Osmanlı Devleti gibi içerisinde çok-çeşitlilik arz eden
toplumların beraber nasıl geçinebildiklerinin kanıtlarını gözler önüne sermektedir.
Keywords: Osmanlı, Çocuk Eğitimi, Kimlik Kazanımı
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SINIF EĞİTİMİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ETKİNLİK DERSİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
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2 Öğretmen KADER ÜNSAL - Meb - Sınıf Eğitimi

Geleneksel eğitim anlayışında bilgi sabittir. Önceden hazırlanan programa bağlılık vardır. Öğretmen bilgiyi
aktaran, sunan konumundayken; öğrenci aktarılan bilgiyi alan ve depolayan konumundadır. Aynı zamanda
öğrenci başarısı sonuç odaklı değerlendirilir. Günümüz şartlarına baktığımız zaman geleneksel eğitim
anlayışının teknolojik gelişmelere, sosyal hayata ve bireylerin kendilerini geliştirme aşamasında yetersiz
olduğu görülmektedir. Çünkü okul bireylere sadece okuma yazma öğreten temel aritmetik becerileri
kazandıran bir kurum değildir. Okul öğrenciye kendisi olabilmesi için fırsatlar sunan, kendini tanıyan,
geliştirebilen, araştırıp sorgulayan ve bilgiye nasıl ulaşması gerektiğini bilen bireyler yetiştirmek için faaliyet
gösteren kurumlardır. Tüm bu sebepler göz önünde tutulduğu zaman yapılandırmacı eğitim anlayışının
çağımıza en uygun anlayış oluğu görülmektedir. Bu çerçevede Talim ve Terbiye Kurulunun 20.07.2010 tarih
75 sayılı kararı ile İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi yeniden düzenlenmiş ve 2010-2011 Öğretim
Yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Buna göre; ilköğretim okullarının zorunlu ders saati toplamı 1,2
ve 3.sınıflarda 25; 4 ve 5.sınıflarda 26 saat olarak belirlenmiş, buna ilaveten 1,2 ve 3.sınıflarda 5; 4 ve
5.sınıflarda 4 ders saatinde serbest etkinlik uygulamalarının yapılmasına karar verilmiştir. Ancak 2015-2016
eğitim- öğretim yılında ise yeni sistemle (4+4+4) birlikte son halini almış ve 1. sınıflarda 4 saat, 2. ve 3.
sınıflarda ise 2 saat olarak yürütülmektedir. Alanyazın taraması yapıldığında Serbest Etkinlik
Uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, Öğretmen, Yönetici ve Uzman Görüşleri üzerine
çalışmalar, Serbest Etkinlik Uygulamalarının mesleki kıdem değişkenine göre incelenmesi, Serbest Etkinlikler
Dersinin Birleştirilmiş Sınıflarda görev yapan öğretmen görüşlerine dayalı incelenmesi şeklinde çalışmalara
rastlanılmıştır. Tarama modelinde yürütülen bu çalışma, 2016-2017 Öğretim Yılında Eğitim Fakülteleri Sınıf
Eğitimi Anabilim Dalında son sınıfta okuyan öğretmen adaylarının Serbest Etkinlikler Dersi ile ilgili görüşlerini
almaya yöneliktir. Bu çerçevede; ilgili alanyazın taranarak ve uzman kişilerin görüşleri alınarak 24 maddeden
oluşan “Öğretmen Adaylarının Serbest Etkinlik Dersi Değerlendirme Anketi” Türkiye’de yedi coğrafi
bölgeden Sınıf Eğitimi ABD olan üniversitelerde uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistik programında
değerlendirilmiş olup lisans eğitim programında doğrudan bu derse yönelik eğitim almadıkları, staj
döneminde bu dersi verimli işleyemedikleri belirlenmiştir.
Keywords: Sınıf Öğretmeni Adayı, Serbest Etkinlikler Dersi, Sınıf eğitimi Lisans Programı
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN STEM EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
1

Doç. Dr. ŞENGÜL SAİME ANAGÜN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Sınıf Öğretmenliği
2 Dr. AHMET OĞUZ AKÇAY - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - sınıf Öğretmenliği
3 Y. Lisans Öğr. ARİF BOZAN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - sınıf Öğretmenliği

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin STEM eğitimine yönelik görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma
nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya Eskişehir ilinde görev yapan 12 sınıf öğretmeni
katılmıştır. Katılımcılardan 7 kadın ve 5 erkek öğretmenlerdir. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan görüşmelerde
öğretmenlerin STEM hakkında öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinin gelişeceğini, öğrencilerin yaparak
yaşayarak öğreneceği yapılandırmacı öğretim ortamına uygun olduğunu , etkin katılımı, kalıcı öğrenme,
günlük yaşamla ilişkilendirme gibi faydaları olacağı belirmişlerdir. Bununla birlikte STEM uygulamalarının
öğrencilerein problem çözme, küçük kas becerileri, eleştirel düşünme, yaratıcılık, bilişsel düşünme, işbirlikli
çalışma, analiz, özgüven becerilerinin gelişeceğini belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcıların çoğunluğu STEM
temelli dersleri uygulamak istedikleri fakat müfredattan dolayı zaman sıkınıtıları olabileceğini belirtmiştir ve
öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyesi , malzeme temini ve öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeyleri
katılımcılar tarafından belirtilen diğer nedenlerdir. Elde edilen sonuçlar sınıf öğretmenlerinin STEM
eğitimlerine olumlu yaklaştıkları fakat nasıl uygulayacakları konusunda tereddütleri olduğu belirlenmiştir.
Bu sonuçlardan yola çıkarak STEM eğitimlerinin sayısı artırılmalı ve öğretmeler STEM temelli ders etkinlikleri
hakkında daha çok bilinçlendirilmelidir. Eğtimler sonrası öğretmenlere STEM temelli ders etkinlikleri
hazırlarken ve uygularlarken destek olunmalıdır.
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İLKOKULLARDA UYGULANAN DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARININ YÖNETİCİ VE SINIF
ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
2
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Doç. Dr. SABAHATTİN ÇİFTÇİ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - TEMEL EĞİTİM

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte ülkeler arası sınırlar ortadan kalkmıştır. Dünyada ve ülkemizde
gerek kültürel ve sosyal gerekse ekonomik unsurlar değişim göstermiştir. Böylece toplumsal kurallar da
değişime uğramıştır. Bu değişim sonucunda yaşanan kültürel yozlaşma artmıştır. Bu yozlaşmayı önlemek
için etkili yollardan biri eğitimdir. Bu nedenle birçok ülkede eğitim programlarını yeniden düzenlenme
ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda Türkiye’de de kaybolmaya yüz tutmuş sevgi, saygı, yardımlaşma, hoşgörü,
duygudaşlık (empati) gibi değerlerin öneminin farkına varılmıştır. Çocuklara ve gençlere bu değerleri
aşılamak amacıyla eğitim programlarında değerler eğitimine yer verilmeye başlanmıştır. Öğrencilere temel
insani değerlerin kazandırılmasını amaçlayan ve resmi müfredatla uygulanabilir bir program olan Selçuklu
Değerler Eğitim Projesi, gerek Selçuklu’da gerekse ülkemizde değerlerle ilgili farkındalığı artırmayı
amaçlamaktadır. Bu çalışmada amaç, ilkokullarda uygulanan değerler eğitimi uygulamalarının sınıf
öğretmenleri ve okul idarecilerinin görüşlerine göre değerlendirerek ortaya koyabilmektir. Araştırmanın
Yöntemi: Bu araştırma nitel çalışmadır. Verilerin toplanmasında sınıf öğretmenlerine yönelik hazırlanmış 5
soruluk ve okul yöneticilerine yönelik hazırlanmış 4 soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu olmak üzere
2 ayrı görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Konya ili Selçuklu ilçesinde yer alan 35 ilkokulda görev
yapan 35 okul yöneticisini ve 100 sınıf öğretmenini kapsamaktadır. Araştırmada veriler, 100 sınıf öğretmenin
ve 35 okul yöneticisinin görüşleri alınarak elde edilmiştir. Araştırmanın Bulguları ve Sonuçları: Araştırmanın
bulguları incelendiğinde; sınıf öğretmenleri SEDEP’in öğrencilerde değerler konusunda farkındalık
oluşturduğunu ve hoşgörü, cömertlik, saygı, sevgi, yardımlaşma, sabır, sorumluluk, temizlik gibi değerleri
etkinlikler vasıtasıyla öğrendiklerini ifade etmişlerdir. SEDEP uygulanmaya başladıktan sonra öğrencilerin
davranışlarında olumlu yönde ciddi değişiklikler olduğunu söylemişlerdir. Öğrencilerin her ayın teması olan
değerde birbiriyle yarıştıklarını ifade etmişlerdir.Böylece okulun ikliminin değiştiğini vurgulamışlardır.
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İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN
GÖZLEM VE DENEYİMLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
1

Y. Lisans Öğr. HAKAN KAÇAR - Necmettin Erbakan Üniversitesi - SINIF ÖĞRETMELİĞİ ANA BİLİM DALI

ÖZET: Bu araştırmada özel öğrenme güçlüğü sınıflandırmasında biri olan matematik öğrenme güçlüğü (
MÖG)’ nün sınıf öğretmenlerinin gözlem ve deneyimlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Ülkemizde bu
alanda yeterli araştırmanın da olmaması MÖG alanında çalışmanın amaçlarındandır. Bu araştırmada nitel
araştırma yöntemlerinden durum çalışma deseni kullanılmıştır. Araştırma verilerinin toplanması amacıyla
yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış ve MÖG tanısı almış ya da öğretmen tarafından belirlenmiş tanı
almamış öğrencileri olan ( f 77) öğretmene uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz
yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırmada görüşlerden elde edilen bulgulara göre MÖG’ nün sebeplerinin
çoğunlukla ön yargıdan kaynaklandığı ( f 18) ve MÖG yaşayan bireylerin çoğunun dikkat becerisinin zayıf
olduğu ( f 22), içe kapanık olduğu ( f 17) ve özgüvenlerinin eksik olduğu ( f 16) belirtilmiştir. Sınıf
öğretmenlerin % 56, 58’, MÖG yaşayan bireyleri diğer alanlarda da yetersiz, % 36, 18’i yeterli bulmuştur.
Diğerleri bu öğrencilerin heterojen özellik gösterdiğini belirtmiştir. Görüşlerin % 96,1’ ine göre MÖG yaşayan
bireyler ders sürecinde diğer öğrencilerden farklılaşmaktadır. Görüşlerin % 97, 47’ si MÖG yaşayan
bireylerin akademik eğitimlerinde ailenin önemli olduğunu belirtmiştir. Öğretmenlerin çoğu ( f 41) bu
öğrenciler için öğretimi görsel materyallerle somutlaştırdığını belirtmiştir. Bireysel eğitimin, öğrenci
düzeyine uygun eğitimin, akran eğitiminin öneminden bahsetmişlerdir. Araştırmaya göre MÖG yaşayan
bireyler genellikle problemler ( f 25), çarpma ( f 25), bölme ( f 24), çıkarma ( f 22), toplama ( 17) ve kesirler
( f 15)’de güçlük yaşamaktadırlar. Sonuç olarak sınıf öğretmenlerinin çoğu MÖG’ nün farkındadır ama ne
olduğunun ve neler yapılabileceğinin farkında değillerdir. MÖG yaşayan bireyi tanılamakta zorlandıkları
anlaşılmıştır. Önemli bir kısmının diskaluli terimi hakkında herhangi bir duyumunun dahi olmadığı
anlaşılmıştır. MÖG yaşayan bireylerin heterojen özellikler gösterebildiği bireylerin okuma, yazma ve diğer
alanlardaki başarılarından anlaşılmıştır.
Keywords: özel öğrenme güçlüğü,diskalkuli,ilkokul,sınıf öğretmeni
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ADIYAMAN-SAMSAT DEPREMİNİ YAŞAYAN ÖĞRENCİLERİN DEPREME YÖNELİK ALGILARININ
İNCELENMESİ
1

Öğretmen SEVGİ YAĞAR - Gazi Üniversitesi -

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak
geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "deprem" denir. Depremler doğaya ve insanlara maddi
manevi zarar verir. Depremin ve diğer doğal afetlerin çocukları olumsuz yönde etkilediğini gösteren
çalışmalar mevcuttur. Depremden sonra yaşanan kayıplar değişen hayat düzeni travma sonrası stres
tepkilerinin, depresyonun ve psikosomatik belirtilerin ortaya çıkmasına sebep olur. Bu sonuçlar çocukların
depremi algılayışları, deprem anında bulundukları yer, yaşları, cinsiyetleri, genel kaygı düzeyleri, kişilik
özellikleri gibi birçok sebepten bireysel farklılıklar gösterir. 2 Mart 2017’de saat 14.06`da Adıyaman ilinin
Samsat ilçe merkezine 1 km mesafede, AFAD Başkanlığı Türkiye Deprem Veri Merkezi Veri ağına göre 9.76
km. derinliğinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem meydana geldikten sonraki ilk
1,5 saat içinde oldukça yoğun bir aktivite gözlenmiş olup büyüklükleri 1.4 ile 4.4 arasında değişen 33 adet
artçı deprem gözlenmiştir. Bu çalışmanın amacı depremden sonra ilköğretim öğrencilerinin depremi nasıl
algıladıkları ve depremin psiko-sosyal etkileri belirlenmektir. Bu amaçla yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılarak öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Öğrenciler 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıf düzeyinden her sınıf
seviyesinden bir kız bir erkek olacak şekilde random seçilmiştir. Görüşme yapılan çocukların tamamı
depremden sonra çadırda yaşamaya başlamıştır. Çocukların ailelerinin %80’ninin aylık geliri 1500 liranın
altındadır. Yine çocukların %80’ninin kardeş sayısı dördün üzerindedir. Çocukların çoğu depremi okulda
yaşamıştır. Çocuklar deprem sonrasında depremi sıklıkla düşündüklerini ve depremle ilgili rüyalar
gördüklerini belirtmişlerdir. Çocuklar gelecekte daha güvenli yerlerde yaşamak istediklerini dile
getirmişlerdir. Çocuklar akademik başarılarının ise depremden sonra arttığını, ailelerinin çocuklara karşı
tutumlarının iyi yönde değiştiğini belirtmişlerdir. Deprem gibi doğal afetler engellenemez fakat sonrasında
oluşacak travmatik durumları en aza indirmek mümkün olabilir. Afet eğitimi, tatbikatlar çocukları bu
durumlara karşı hazırlayabilir. Güvenli yaşam alanları oluşturularak kayıplar önlenebilir.
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MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PROJE TABANLI ÖĞRETİM DENEYİMLERİNDEN
YANSIMALAR
2
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u çalışmanın amacı matematik öğretmeni adaylarının proje tabanlı öğretim amaçlı hazırladıkları proje
önerilerinin türü, kapsamı, hangi seviyelere yönelik olduğu ve hangi gerekçelerle tasarlandıklarını ortaya
koymaktır. Betimsel durum çalışması yöntemi ile yürütülen araştırmaya Karadeniz Bölgesinde yer alan bir
devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören 25
öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcılardan lisans eğitiminde aldıkları bir alan eğitimi dersi kapsamında
matematik dersi için proje tabanlı öğretime yönelik bir uygulama planlamaları istenmiş; adaylar proje
konusu, amacı, çalışma grubunu seçmekte serbest bırakılmışlardır. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan
sorulardan oluşan bir form aracılığıyla toplanmış ve cevaplar içerik analizine tabi tutulmuştur. Verilerin
analizi sonucu elde edilen bulgulara göre öğretmen adayları projelerin 7 tanesini Geometri ve Ölçme
öğrenme alanı, 5 tanesini ise Sayılar ve İşlemler öğrenme alanındaki kazanımlara yönelik hazırlamıştır.
Bunun yanısıra 8 proje konu bağımsız tasarlanmış, 2 tanesi olasılık konusuyla, 1 proje ise diferansiyel
denklemlerin öğretimine ilişkin hazırlanmıştır. Proje tabanlı öğretim yapmak için seçilen sınıf seviyeleri daha
çok ortaokul öğrencilerine yönelik olup öğretmen adayları 5, 6, 7 ve 8. sınıfları ayrı ayrı veya birlikte ele alan
proje tabanlı öğretim uygulamaları tasarlamışlardır. Ayrıca yedi projenin ise lisans programında okuyan
matematik öğretmenliğinde okuyan öğretmen adayları ile uygulanması planlanmıştır. Projelerin yapılış
gerekçelerine bakıldığında ise öğretmen adayları genellikle gelenekselin dışında öğretim yöntemleri
kullanarak matematiği günlük hayatla ve diğer disiplinlerle ilişkilendirerek öğrencilerin matematiğe karşı
olan önyargılarını kırmak, dersi eğlenceli hale getirmek, derse olan isteklerini ve akademik başarılarını
arttırmak, belli konularda var olan kavram yanılgılarını tespit ederek kalıcı öğrenmeyi sağlamak, öğrencilerin
bilişsel, duyuşsal ve psikomotor açıdan gelişmelerine imkan vermek, problem çözme, akıl yürütme ve
iletişim becerilerini geliştirmek gibi nedenler sunmuşlardır.
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ORYANTASYON PROGRAMINA İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİ
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Araş. Gör. HİLAL KAROĞLU - Bayburt Üniversitesi - Temel Eğitim, Okul Öncesi Eğitimi

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin ilkokul birinci sınıf oryantasyon programına ilişkin görüşlerini
incelemektir. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden olgu bilim araştırması deseninde yürütülecektir.
Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim öğretim yılında Bayburt ilinde çalışan toplam 30 sınıf öğretmeni
oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmış ve veriler içerik analizi
yöntemiyle analiz edilmiştir. Öğretmen görüşlerinden elde edilen bulgular, programın öğrenciye katkıları,
programın içeriği, aile katılımı ve programın uygulanabilirliği temalarına ayrılmıştır. Araştırma sonucunda
öğretmenler; oryantasyon eğitim programının çocukların okul ve arkadaşlarına uyum sürecini
hızlandırdığını, okulu sevmelerini kolaylaştırdığını, kuralların benimsetilmesine olumlu katkılar sağladığını
ve velilerin süreçte etkili olduklarını ifade etmektedirler. Ayrıca, uyum sağlamakta zorlanan çocuklar için
rehberlik hizmetlerinin olmasının, programda öğrenim seviyelerine dikkat edilmesinin, okul ve çevrenin
tanıtımının arttırılmasının ve öğrenci sayısındaki niteliğe dikkat edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords: sınıf öğretmeni,oryantasyon programı,okul öncesi eğitimi
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE BİR OYUNLAŞTIRMA ÖNERİSİ
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Dijital yerliler, net vatandaşları gibi farklı isimlerle de anılan milenyum nesli teknolojiyle doğan, teknolojiyi
günlük hayatın sıradan bir parçası olarak yorumlayan ve içselleştiren bir nesildir. Günümüzde bilgisayar ve
internet gibi teknolojilerinin yanı sıra dijital oyunlarla büyüyen ve G-kuşağı olarak tanımlanan yeni bir nesil
ortaya çıkmıştır (Zicherman ve Linder, 2010). Bu nesli bilgisayar ve internetten bağımsız düşünmek zordur,
sürekli çevrimiçi durumdadırlar ve sosyal ağları sıklıkla kullanmaktadırlar. Bu etkinlikleri gerçekleştirirken de
çoğu zaman oyunlaştırma prensibini kullanmaktadırlar. Oyunlaştırma çerçeve bir tanım olarak; dijital oyun
unsurlarının kullanıcı deneyimini ve kullanıcıya yönelik çekiciliği arttırmak için oyun bağlamı dışındaki
durumlarda kullanılması şeklinde ifade edilmektedir (Deterding vd, 2011). Eğitimde oyunlaştırma
öğrenmenin yerine geçmez aksine öğrenmeyi daha katılımcı yapar. Öğrencilerin öğrenirken bazen bir takım
zorlukları aşmalarına odaklanır. Oyunlar başkalarıyla işbirliği yapmamızı ve yaparak öğrenmemizi sağlar
(Q2L). Eğitimde oyunlaştırma; puan, rozet, seviye ve deneyim puanı şeklinde tasarlanan yapının tamamen
sınıf ortamına entegre edilmesi olarak düşünülebilir (Yıldırım ve Demir, 2014). Sosyal Bilgiler öğretiminde
değerler ve beceriler ön plandadır. Oyunlaştırma öğrencilerin değerleri ve becerileri içselleştirmesine katkı
sağlar. Bu sebeple Sosyal Bilgiler öğretiminde oyunlaştırma büyük bir önem arz etmektedir. Bu çalışmada,
4. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 7. Ünite ‘İnsanlar ve Yönetim’ konusu için bir oyunlaştırma örneği sunulması
amaçlanmıştır.
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ETKİNLİK UYARLAMA BÖLÜMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER
AÇISINDAN İNCELENMESİ
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2 Doç. Dr. GÖKHAN DUMAN - Gazi Üniversitesi - Okul Öncesi Eğitimi ABD

Okul öncesi eğitimi, özel gereksinimi olan çocukların ihtiyaçlarını dikkate alarak, sınıftaki tüm çocuklara eşit
öğrenme fırsatları sunmayı hedeflemektedir. Özel gereksinimli çocukların tipik gelişim özelliğine sahip
akranları ile birlikte aldıkları okul öncesi eğitime, kaynaştırma eğitimi adı verilir. Öğretmenlerin sınıflarında
kullandıkları eğitsel etkinliklere, kaynaştırma eğitimi alan çocuklar için uyarlama yapması gerekmektedir.
Böylece özel gereksinimli çocuklar tüm eğitim sürecine kaynaştırılır. Öğretmen uyarlama yaparken çocuğun
gereksinimlerini, etkinliğin öğrenme sürecini ve materyalleri dikkate almalıdır. Bu araştırma okul öncesi
eğitim kurumlarında kullanılan eğitsel etkinliklerin uyarlama bölümlerinin niteliklerinin belirlenmesini
amaçlamaktadır. Bu amaçla okul öncesi eğitim kurumlarında kullanılan eğitsel etkinlikler, doküman analizi
yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Doküman analizi araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında
bilgi içeren yazılı materyallerin incelenmesini kapsamaktadır. Eğitsel etkinlik planlarının MEB formatına
uygun olarak uyarlama bölümlerinin planlanması, doküman analizini olanaklı kılmaktadır. Amaçlı örneklem
belirleme yöntemi ile okul öncesi eğitim kurum sayısı yüksek olan ve iletişim kurulabilecek il ve okullar
seçilmiştir. Buna göre Büyükşehir Belediyesine sahip Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya ve Kahramanmaraş
illerinin merkez ilçesine bağlı anaokulu ve anasınıflarında çalışan öğretmenlerden gönüllülük esasına göre
uyarlaması olan eğitsel etkinlik planlarını paylaşmaları istenmiştir. Toplamda 120 etkinliğe ulaşılmıştır.
Öğrenme süreci aynı olan etkinlikler örneklemden çıkarılmıştır. Sonuçta uyarlama bölümü olan seksen adet
eğitsel etkinlik planı ile örneklem oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından
geliştirilen “Etkinlik Uyarlaması Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Form iki bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölüm etkinliğin betimsel özelliklerini (etkinlik türü, özel gereksinim türü vb.), ikinci bölüm ise
uyarlamanın nitel özelliklerini içermektedir. Sonuçlar okul öncesi eğitim kurumlarında kullanılan eğitsel
etkinliklerin uyarlama bölümlerinin çocuğun aktif katılımını kısmen desteklediğini göstermiştir. Bununla
birlikte, bir etkinlik içindeki görevlerin küçük bir kısmının kaynaştırma öğrencisi için uyarlaması yapıldığı
görülmüştür. Bu durum çocuğun tüm etkinliğe katılımını ve dolayısı ile de eşit öğrenme deneyimleri
edinmesini yeterince desteklememektedir.
Keywords: Okul Öncesi Eğitim, Kaynaştırma, Uyarlama
Corresponding Author: Öğr. Gör. GÖZDE KARAHALİLOĞLU

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
370

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI DRAMA ETKİNLİKLERİNİN KAZANIM VE GÖSTERGELER
AÇISINDAN İNCELENMESİ
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MEB Okul Öncesi Eğitim Programı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam etmekte olan çocukların nitelikli
öğrenme deneyimleri sağlamayı amaçlamaktadır. Drama programda yer alan sekiz temel etkinlik alanından
biridir. Öğretmenler drama etkinliği planlamak ve uygulamak ile yükümlüdür. Drama etkinliği çocukların
yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini hedefleyen, daha önceden belirlenmiş hedefleri olan, olayları sözel
veya sözel olmayan iletişim metotları ile ifade etmeye dayalı bir etkinliktir. Bu araştırmanın amacı okul
öncesi eğitim kurumlarında kullanılan drama etkinliklerinin, okul öncesi eğitim programında yer alan
kazanım ve göstergelere yer verme ve gerçekleştirme düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla
drama etkinlikleri doküman analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Doküman analizi araştırılması
hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin incelenmesini kapsamaktadır. Drama
etkinlik planlarının MEB formatına uygun olarak yer verilen kazanım ve göstergeleri ve öğrenme sürecinin
planlaması doküman analizini olanaklı kılmaktadır. Amaçlı örneklem belirleme yöntemi ile okul öncesi
eğitim kurum sayısı yüksek olan ve iletişim kurulabilecek il ve okullar seçilmiştir. Buna göre Büyükşehir
Belediyesine sahip Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya ve Kahramanmaraş illerinin merkez ilçesine bağlı
anaokulu ve anasınıflarında çalışan öğretmenlerden gönüllülük esasına göre kullandıkları drama etkinlik
planlarını paylaşmaları istenmiştir. Toplamda 120 etkinliğe ulaşılmıştır. Birbirinin aynısı olan etkinlikler ile
öğrenme süreci birbirinin aynısı olan etkinlikler örneklemden çıkarılmıştır. Daha sonra etkinlikler öğretmen
planı ve hazır plan olarak tasnif edilmiştir. Tasnif sonunda öğretmen tarafından hazırlanmış yirmi adet
drama planı ve otuz adet hazır drama planı ile örneklem oluşturulmuştur. Etkinlik planları MEB tarafından
sağlanan kazanım ve göstergelere uygunluğu ile bu kazanım ve göstergelerin öğrenme sürecinde ele
alınması açısından incelenmiştir. Bulgular okul öncesi eğitim kurumlarına kullanılan drama etkinliklerinde
programda yer alan tüm kazanımlara yer verilmediğini göstermektedir. Bununla birlikte, drama etkinlik
formatının öğrenme süreci boyutunda ele alınan kazanım ve göstergelerin çocuklar tarafından işlevsel
olarak gerçekleştirilmediği bulunmuştur. Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan drama etkinliklerinin
içerik olarak MEB etkinlik formatına uygun ve çocukların drama etkinliğine aktif katılımını sağlayacak şekilde
geliştirilmesi gerekmektedir.
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ TELEVİZYON İZLEME VE BİLGİSAYAR OYNAMA
SÜRELERİNİN GÖRSEL-MOTOR ENTEGRASYONU AÇISINDAN İNCELENMESİ
1
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Bu araştırmada okul öncesi dönem çocuklarının görsel-motor entegrasyon puan ortalamalarının televizyon
izleme, bilgisayar oynama süresi ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma genel
tarama modelinde planlanmış ve araştırmanın bağımsız değişkenlerinin bağımlı değişken üzerindeki
etkililiğini test etmek amacıyla ilişkisel tarama yapılmıştır. Araştırma 2014-2015 eğitim-öğretim yılında
Niğde İl merkezinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı özel ve resmi okulların anasınıflarına devam
eden 5-6 yaş grubu 370 çocuk üzerinde yürütülmüştür. Araştırmaya dahil edilen okullar ve sınıflar tesadüfi
örnekleme yolu ile belirlenmiştir. Araştırmada Beery (1967) tarafından geliştirilen, Demirci (2010)
tarafından Türkçe’ye uyarlanıp geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Beery VMI Görsel-Motor
Entegrasyonu Gelişimsel Testi ve araştırmacı tarafından hazırlanan Genel Bilgi Formu kullanılmıştır.
Araştırma sonucuna göre; okul öncesi dönem çocuklarının görsel-motor entegrasyon puan ortalamalarında
cinsiyete göre anlamlı düzeyde bir fark bulunmazken, okula tam gün devam etme, daha önce okul öncesi
eğitim alma, annenin çalışma ve eğitim düzeyi, babanın eğitim düzeyi ve evde bilgisayarın bulunma
durumuna göre puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. Son 3 yıl ve öncesinden beri
bilgisayarda oyun oynayan çocukların görsel-motor entegrasyon puan ortalamalarının diğerlerine oranla
daha yüksek olduğu ve bu farkın son 3 yıl ve öncesinden beri bilgisayarda oyun oynayan çocuklar lehine
anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Günlük 2 saatten daha az süre bilgisayar başında oyun oynayan
çocukların görsel-motor entegrasyon puan ortalamalarının daha yüksek olduğu fakat; bu farkın anlamlı
düzeyde olmadığı görülmüştür. Bilgisayarda spor, macera, yarış ve savaş-strateji oyun türlerini oynayan
çocuklarla oynamayan çocukların görsel-motor entegrasyon puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir
fark bulunmazken, zeka-mantık oyun türünü oynayan çocuklarla oynamayan çocukların puan ortalamaları
arasında zeka-mantık oyun türünü oynayan çocuklar lehine anlamlı düzeyde bir fark bulunmuştur. Günlük
3 saatten daha az televizyon izleyen çocukların diğerlerine oranla görsel-motor entegrasyon puan
ortalamaları daha yüksek bulunmuş ve bu puan ortalamaları arasındaki farkın günlük 3 saatten daha az
televizyon izleyen çocuklar lehine olduğu görülmüştür.
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINA VERİLEN SATRANÇ EĞİTİMİNİN BİLİŞSEL VE SOSYAL
SOSYAL DAVRANIŞA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
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Bu araştırmada okul öncesi dönem çocuklarına verilen satranç eğitiminin bilişsel ve sosyal davranışa etkisi
araştırılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu Niğde il Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Gönül Çiçeği
anaokulunda eğitim gören çocuklar arasından seçilen 12 deneme ve 12 kontrol grubu olmak üzere 24 çocuk
oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından deneme grubundaki çocuklara 12 hafta boyunca haftada iki saat
olmak üzere satranç eğitimi verilmiş, çocuklarla birlikte satranç oynanmış ve çocukların birbirleri ile satranç
oynamalarına rehberlik edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem
Becerileri Testi ve Okul sosyal Davranış Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekler çocuklara satranç eğitimi öncesinde
ve sonrasında uygulanmıştır. Ölçeklerden elde edilen verilerin analizinde araştırmanın amaçlarını test etmek
amacıyla Mann Witney U analizi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi işlemleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde
edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir: • Okul öncesi dönem çocuklarına verilen satranç eğitimi Selçuk İşitsel
Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi alt boyutlarını (genel bilgiler, analojik tamamlamalar, nedensel
muhakeme, benzerlikler, aritmetik muhakeme ve sözel anlamsızlıklar) anlamlı düzeyde etkilemektedir. •
Okul öncesi dönem çocuklarına verilen satranç eğitimi Okul Sosyal Davranış Ölçeği alt boyutlarından
akademik beceriler alt boyutunu anlamlı düzeyde etkilemektedir. • Satranç okul öncesi dönem çocuklarına
kolaylıkla öğretilebilir ve onlarla eğlenceli bir şekilde oynanabilir. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda
ulaşılan genel sonuç; okul öncesi dönem çocuklarına verilen satranç eğitimi çocukların bilişsel gelişimini
olumlu düzeyde etkilemekte, sosyal gelişimine de katkı sağlamaktadır.
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Öğretim programları, ülkelerin tarihsel süreçte yaşamış oldukları olgu ve olaylar temel alınarak belirli
aralıklarla revize edilmektedir. Yapılandırmacı yaklaşımdan hareketle oluşturulan ve Türkiye’de 2005- 2016
yılları arasında yürürlükte olan 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı, 2017 yılında revize edilmiş ve yeni
öğretim programı uygulamaya konmuştur. Bu çalışmanın amacı, 2017 yılı itibariyle uygulamaya konan
Sosyal Bilgiler öğretim programının bilgi, beceri ve değerler bağlamında nasıl şekillendirildiğini anlamaktır.
Araştırmada, hem nitel araştırma yöntemi hem de tekniği olarak kullanılabilen doküman incelemesi
kullanılmıştır. Verilerin analizinde NVivo 11 programından yararlanılmış ve satır satır kodlama yapılarak
kodlara, kodlardan temalara ve bu temalardan da bulgulara ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda, Sosyal
Bilgiler Öğretim Programına yeni yeterliklerin eklendiği, kazanımların sayısında azalmaların olduğu,
öğrenme alanlarının isimlerinde değişikliklerin olduğu, Sosyal Bilgiler dersinde verilecek becerilere finansal
okuryazarlık, politik okuryazarlık, vb. becerilerin eklendiği ve beceri sayısının 15 beceriden 26 beceriye
çıkarıldığı; değerlerin ise 20 değerden 18 değere düşürüldüğü, bazı değerlerin çıkarıldığı ve yeni değerlerin
eklendiği belirlenmiştir.
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SOSYO-BİLİMSEL KONULARIN BİR SOSYAL MEDYA ARACI OLAN TWITTER’DA TARTIŞILMASI
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3 Yrd. Doç. Dr. AYŞE YENİLMEZ TÜRKOĞLU - Sinop Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi
2

Günümüz bilgi çağında bireyler, bilim ve teknolojide meydana gelen değişimlere ayak uydurmak için iletişim
kanallarından faydalanmakta ve kısa yoldan bilgiye ulaşıp, iletebilmektedirler. Böylece, Facebook, Twitter
gibi sosyal medya araçları, cep telefonları ve internet hayatın vazgeçilmez unsurları haline gelmektedir.
Bilginin bu ve bu tip yollarla kolayca ulaşılır olması, bireyleri bilgi okuryazarı ve daha özel olarak fen
okuryazarı olarak yetiştirmeyi esas alan öğretim ögelerinin bu tip unsurlardan faydalanmalarını kaçınılmaz
kılmaktadır. Nitekim ülkemizde de Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı “fen okuryazarı” bireyler
yetiştirmeyi esas almakta ve bu anlamda önemli bir bağlam olduğu düşünülen Sosyo-bilimsel Konular’a yer
vermektedir. Bu araştırmayla ise, sosyo-bilimsel konuların öğretiminde Twitter’ın kullanımı üzerine
odaklanılmaktadır. Araştırmanın modeli durum çalışmasıdır. Çalışma grubunu, bir devlet üniversitesinin ilgili
programına devam eden 13 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma sürecinde öğretmen adayları,
sosyo-bilimsel konular, fen okuryazarlığı ve medya okuryazarlığı ile ilgili bilgilendirilmelerinin ardından, altı
sosyo-bilimsel konuyu (tavuk eti, grip aşısı, gebelikte şeker yüklemesi, açık-kapalı süt, çocuk aşıları ve
homeopati), hafta hafta, önceden belirlenen bir zaman aralığında Twitter üzerinden tartışmışlardır.
Uygulamanın öncesinde ve sonrasında ise, öğretmen adaylarına araştırmacılar tarafından hazırlanan Sosyal
Medya Kullanımına İlişkin Soru Formu ve Twitter’ın Öğretim Sürecinde Kullanılmasına İlişkin Soru Formu
uygulanmıştır. Adaylarla her hafta yapılan tartışma metinleri, derste aynı konu üzerinde yapılan sınıf içi
tartışmaları ve araştırmacıların alan notları ile soru formunda yer alan aday görüşleri araştırmanın veri
kaynaklarını oluşturmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan öğretmen adayları, uygulama öncesinde,
arkadaşlarını takip etmek, fotoğraf veya paylaşımda bulunmak gibi gerekçelerle, daha çok Facebook,
WhatsApp, Instagram gibi sosyal medya araçlarını kullandıklarını, ancak uygulama sonunda kullanılan sosyal
medya araçlarına Twitter’ı dâhil ettiklerini ve kendi alanları ile ilgili paylaşım yapmayı daha yararlı
bulduklarını belirtmişlerdir. Adayların, Twitter’ın kullanımına yönelik olumlu bakış açısına sahip oldukları,
her hafta tartışma sürecinde eğlenerek öğrendikleri ve önemli bir bilgi kaynağı olan medyaya eleştirel gözle
bakarak, sosyo-bilimsel konularla ilgili değerlendirme yaptıkları ve nihai karara bu şekilde ulaştıkları
belirlenmiştir.
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELİŞMİŞ ÜLKELER
STANDARTLARINDA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM HİZMETLERİNİ BENİMSEME DURUMLARININ VE
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3 Y. Lisans Öğr. ZEYNEP DİLEK ALPTEKİN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Temel Eğitim
2

Okul öncesi dönem; çocukların gelişim hızlarının arttığı, çocuğun dış dünyadan bağımsız bir birey olmaya
başladığı dönemdir. Bu dönemde çocuğun zengin uyaranlarla donatılması, uygun bir eğitim alması çocuğun
gelişim alanlarını olumlu yönde etkiler. Okul öncesi eğitimin uygulanılabilirliğini arttırmaya yönelik olarak
hazırlanmış eğitim modelleri okul öncesi öğretmenlerine yol gösterici niteliktedir. Farklı ülkelerde ortaya
çıkan modeller günümüzde Türkiye’nin mevcut okul öncesi programının şekillenmesine yardımcı olmuştur.
Gelişen dünyada ihtiyaçların artmasından dolayı eğitim dünyasında da güncel modellere ihtiyaç
duyulmaktadır. Okul öncesi eğitimde verimin artırılması için okul öncesi öğretmeni ve öğretmen
adaylarından alınacak fikirler önem taşımaktadır. Programlarda ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygulanabilir
olması önemli bir ölçüttür. Bu araştırmanın amacı, gelişmiş ülkeler standartlarında hazırlanmış okul öncesi
eğitim hizmetlerinin ülkemizde görev yapan okul öncesi öğretmenleri ve okul öncesi öğretmen adayları
tarafından benimseme ve uygulanabilirlik düzeyi ile ilgili tutumlarının incelenmesidir. Araştırmamız genel
tarama modelindedir. Araştırmamızda veri toplama aracı olarak Niron (2010) tarafından geliştirilen “Avrupa
Birliği Ülkeleriyle Uyumlu Bir Okul Öncesi Eğitim Model Önerisinin Benimsenme Durumu ve
Uygulanabilirliği” adlı ölçek uygulanmıştır. Araştırmanın Çalışma grubunu, 125 okul öncesi öğretmeni (107
bayan , 18 Erkek ) ve 125 okul öncesi öğretmen adayı ( 122 bayan , 3 Erkek ) oluşturmaktadır. Araştırmanın
sonucunda öğretmen ve öğretmen adaylarının gelişmiş ülke standartlarındaki okul öncesi eğitim
standartlarını ne kadar benimsedikleri ve ülkemizde uygulanabilmesine yönelik olan inanç düzeyleri ortaya
konulmaya çalışılacaktır.
Keywords: Okul öncesi, eğitim modeli, Avrupa birliği, öğretmen, öğretmen adayları
Corresponding Author: Öğretmen ZEYNEP DİLEK ALPTEKİN

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARA YÖNELİK YAYIMLANAN RESİMLİ HİKAYE KİTAPLARININ KAVRAM
GELİŞİMİNE KATKISI VE TEMEL FEN KAVRAMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
2

1 Doç. Dr. EMEL ARSLAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Temel Eğitim
Y. Lisans Öğr. ZEYNEP DİLEK ALPTEKİN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Temel Eğitim

Erken çocukluk yıllarında birey dış dünyayı dokunarak, görerek, koklayarak ve duyarak algılamaya ve
anlamlandırmaya çalışır. Özellikle 3-6 yaş dönemi kapsayan okul öncesi dönem çocuğun gelişiminde önemli
bir basamaktır. Bu süreçte çocuk; yaşadığı dünyayı beş duyusuyla keşfinde somut materyaller olarak
kitapları seçer ve bu kitaplar çocuklar için vazgeçilmez yol göstericiler olur. Resimli hikaye kitaplarıyla çocuk,
hayal dünyasının kapılarını aralarken bir yandan da bu kitaplar sayesinde yeni kavramları öğrenmeye başlar.
Çocukların resimli hikâye kitaplarından öğrendikleri kavramların özellikle fen ile ilgili kavramların
öğrenilmesi çocukların neden sonuç ilgisi kurma, karşılaştırma yapabilme, problem çözebilme becerileri gibi
özellikler kazanmasına yardımcı olmaktadır. Bu araştırma, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik
yayımlanan resimli hikâye kitaplarında yer alan fen kavramlarının ne olduğunu ve bu kavramlara ne kadar
sıklıkla yer verildiğini belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Araştırma nitel bir çalışma olup içerik analizinden
faydalanılarak Türkiye’de basılmış yerli ve yabancı resimli çocuk kitaplarının hedef kitlesi okul öncesi dönem
çocukları olan resimli çocuk kitapları arasından seçilerek yeterli ve nitelikli bir şekilde verilip verilmediğini
ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Keywords: resimli çocuk kitapları, fen, kavram
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SURİYELİ ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI
GÜÇLÜKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Y. Lisans Öğr. KEVSER GÜRBÜZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - TEMEL EĞİTİM
2 Y. Lisans Öğr. SEHER ESEN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - TEMEL EĞİTİM
3 Y. Lisans Öğr. ŞERİFENUR NEMUTLU - Necmettin Erbakan Üniversitesi - TEMEL EĞİTİM
1

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretiminde yaşadıkları sorunları
ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim- öğretim yılı Suriyeli Öğrencilerin Türk
Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projesi kapsamında Konya ve Kayseri illerinde görev yapan 9 sınıf öğretmeni
oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma
sonunda, sınıf öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretiminde iletişim, sınıf yönetimi ve sınıfların
kalabalık olması gibi sorunlarla karşılaştıkları görülmektedir. Bulgular; öğrencilerin eğitimi konusunda veliler
ile iletişimsizliğe bağlı veli- öğretmen işbirliğinin kurulamaması ve velilerin öğrencileri evde Türkçe konuşma
konusunda desteklememeleri, kız ve erkek öğrencilerin bir arada bulunmak istememeleri yönünde olduğu
görülmektedir.
Keywords: Suriyeli öğrenciler, Türkçe öğretimi, Sınıf öğretmeni
Corresponding Author: Y. Lisans Öğr. KEVSER GÜRBÜZ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖĞRENCİLERİN İLK OKUMA VE YAZMA BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ*
1

Doç. Dr. FATİH GÜRBÜZ - Bayburt Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi
2 Öğretmen ALAADDİN TEHCİ - MEB - Sınıf Öğretmenliği

Okul öncesi eğitimin ilk okuma ve yazma başarısına etkisinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu
çalışma Doğu Anadolu'daki bir ilden amaçlı örnekleme tekniği ile dört farklı ilkokulun birer şubelerinden
seçilen 89 ilkokul birinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Betimsel tarama modelinde olan bu araştırma için
gerekli olan veriler öğrenci bilgi formu okuma ölçeği ve yazma ölçeğiyle toplanmıştır. Verilerin analizinde
Fark Testleri (ikili gruplarda bağımsız örneklem t-testi, üç veya daha fazla gruplu özelliklerde ise tek yönlü
anova testi) ve Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ilk okuma ve yazmada, okul öncesi
eğitimi alan ilkokul birinci sınıf öğrencileri ile okul öncesi eğitimi almayan ilkokul birinci sınıf öğrencileri
arasında anlamlı farklılıklar olduğu ve okul öncesi eğitimi alan öğrenciler ilk okuma ve yazmada daha başarılı
olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer bir taraftan; erkek öğrencilerin ilk okuma ve yazma başarısıyla kız
öğrencilerin ilk okuma ve yazma başarıları arasında anlamlı farklılıkların olmadığı, sosyal çevre düzeyleri
yüksek olan öğrenciler diğer öğrencilere göre ilk okuma ve yazmada daha başarılı olduğu görülmüştür. Son
olarak ise, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma ve yazma başarısı ile anne ve baba eğitim durumu
arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki olduğu görülmüştür.
Keywords: Okul Öncesi Eğitim, İlk Okuma Yazma, Öğrenci Başarısı
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EĞİTSEL ŞARKI VE OYUNLARLA İŞLENEN FEN BİLİMLERİ DERSİNİN AKADEMİK BAŞARI VE
KALICILIK ÜZERİNE ETKİSİ*
2

1 Doç. Dr. FATİH GÜRBÜZ - Bayburt Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi
Y. Lisans Öğr. EZELNUR ÇEKER - Bayburt Üniversitesi - Sınıf Öğretmenliği

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 4. sınıf Fen Bilimleri dersi “Maddeyi Tanıyalım” ünitesinde eğitsel şarkı ve
oyunlarla işlenen derslerin öğrencilerin akademik başarılarına ve kalıcılığına etkisini incelemektir. Araştırma,
Doğu Karadeniz’deki bir ilin merkezinde bulunan MEB’e bağlı bir ilkokulun iki şubesindeki 38 dördüncü sınıf
öğrencisi ile yürütülmüştür. Çalışmada, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel yöntem kullanılmıştır.
Sınıflardan biri deney grubu (n=22) olarak, diğeri ise kontrol grubu (n=16) olarak seçilmiştir. Araştırmada
deney grubu öğrencileri eğitsel şarkı ve oyunlarla öğrenimini sürdürürken, dersler kontrol grubunda Fen
Bilimleri öğretim programına dayalı olarak geliştirilen ve MEB tarafından onaylanan ders kitaplarının
önerdiği öğretim yöntem ve modellerine göre yürütülmüştür. Uygulama öncesinde ve sonrasında, veri
toplama aracı olarak Maddeyi Tanıyalım Başarı Testi (MTBT) deney ve kontrol grubu öğrencilerine
uygulanmıştır. Veriler SPSS 21 programıyla değerlendirilmiştir. Araştırmanın hipotezlerini test etmek için
bağımlı (Paired Samples t-test) ve bağımsız (Independent Samples t-test) gruplar t testi kullanılmıştır. Ön
testlerden elde edilen veriler değerlendirilmiş olup grupların denk olduğu görülmüştür. Yapılan istatistiki
çalışmalar sonucunda; eğitsel şarkı ve oyunlarla işlenen derslerin öğrencilerin akademik başarılarını artırdığı
ve başarılarında kalıcılık sağladığı görülmüştür.
Keywords: Maddeyi Tanıyalım, Eğitsel Şarkı ve Oyunlar, Akademik Başarı, Kalıcılık Düzeyi
Corresponding Author: Doç. Dr. FATİH GÜRBÜZ

GÖREVDE OLAN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE EĞİTİMİ BİLGİ VE ÇEVRE EĞİTİMİ
ÖZYETERLİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ*
1

Doç. Dr. FATİH GÜRBÜZ - Bayburt Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi
2 Öğretmen AKIN AYKUT KONAKCI - MEB - Fen Bilgisi Eğitimi

Bu çalışmanın amacı görevde olan fen bilimleri öğretmenlerinin çevre eğitimi bilgileri ve çevre eğitimi öz
yeterliliklerinin hangi düzeyde olduğunu ortaya koymaktır. Araştırma Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan
bir ilin ortaokullarında görev yapmakta olan fen bilimleri öğretmenleriyle yürütülmüştür. Araştırmaya 55
kadın 45 erkek öğretmen toplam 100 kişi katılmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama
modeli uygulanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Kışoğlu (2009) tarafından geliştirilen 20 maddelik
Çevre Bilgi Testi ve Özlü (2012) tarafından geliştirilen 24 maddelik Çevre Eğitimi Öz Yeterlilik Ölçeği
kullanılmıştır. Öğretmenlerden alınan veriler SPSS 23 programına işlenip değerlendirilmiştir. Araştırma
sonuçlarına bakıldığında öğretmenlerin öz yeterlilik düzeylerinin ortalaması oldukça yüksek olduğu ve kadın
öğretmenlerle erkek öğretmenlerin öz yeterlilik düzeyleri ortalamalarının birbirine çok yakın olduğu
görülmüştür. Öğretmenlerin çevre bilgi düzeyi puanlarına bakıldığında ise genel ortalamanın yine yüksek
olduğu ve çevre bilgi testinde erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlerden daha yüksek ortalamaya sahip
olduğu görülmüştür. Genel olarak bakıldığında görevde olan fen bilimleri öğretmenlerinin öz yeterlilik
ortalamalarının, çevre bilgi düzeyi ortalamalarına göre daha yüksek olduğu, çevre eğitimi öz yeterlilik
algılarının ve çevre bilgi düzeylerinin iyi düzeyde olduğu görülmüştür.
Keywords: Çevre Eğitimi, Çevre Bilgi Düzeyi, Çevre Eğitimi Öz Yeterlilik Düzeyi
Corresponding Author: Doç. Dr. FATİH GÜRBÜZ

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
377

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

UYGULAMADAN POLİTİKAYA ERKEN MATEMATİK BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ
1
2

Araş. Gör. SELMA TUFAN - Gazi Üniversitesi - Özel Eğitim
Doç. Dr. NECDET KARASU - Gazi Üniversitesi - Özel Eğitim

Yaşam boyu sürecek öğrenmenin temelleri, erken çocukluk döneminde atılmaktadır. Bu dönemde edinilen
davranışların pek çoğu ilerleyen yıllarda sürdürülmektedir. Okul başarısı için sağlam bir zemin oluşturmak
ancak nitelikli erken çocukluk deneyimleri ile mümkündür. Çalışmalar, okula başlangıçta sahip olunan
matematik becerileri ile sonraki matematik ve okuma başarısı arasında güçlü bir ilişki olduğunu
göstermektedir. Dolayısıyla matematik eğitimine yönelik iyileştirme çabalarının erken çocukluk dönemini
de kapsaması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma, erken çocukluk matematik becerilerinin
desteklenmesi hususunda ülkemizdeki mevcut durumu analiz ederek sonraki adımlar için önerilerde
bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, nitel araştırma tekniklerinden doküman analizi
yöntemiyle ülkemizdeki okul öncesi eğitim mevzuatı, istatistik raporları ve bilimsel çalışmalar incelenerek
erken matematik becerilerinin desteklenmesi noktasında mevcut sistemimizdeki eksiklikler belirlenmeye
çalışılmıştır. Doküman analizi ve ulusal alanyazın taraması sonucu ülkemizde erken matematik becerilerinin
desteklenmesi konusunda belirlenen öncelikli sorunlar arasında okul öncesi okullaşma oranının yeterli
seviyelere ulaşmamış olması; okul öncesi eğitim sisteminin dışında kalan çocukların nitelikli matematik
etkinlikleri açısından yoksun bir çevrede büyümeleri; okul öncesi öğretmenlerinin yetiştirilmesinde erken
matematik becerilerinin öğretimine yeterince yer verilmemesi; okul öncesi eğitim ortamlarının nitelikli
matematik etkinliklerinden yoksun olması; kanıt temelli erken matematik eğitimi standartlarının
uygulamaya henüz yeterince yansıtılamamış olması yer almaktadır. Bu sorunların çözümü için alınması
gereken tedbirler uluslararası alan yazın ışığında tartışılmıştır.
Keywords: erken matematik becerileri, okul öncesi eğitim, politika geliştirme
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TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN İLKOKUL 4. SINIF MATEMATİK BAŞARI DURUMLARININ TIMSS
SONUÇLARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
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Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Kazakistan’ın ilkokul 4. sınıf matematik başarı durumlarının TIMSS sonuçları
bağlamında karşılaştırılmasını sağlamaktır. Bu amaçla 2011 ve 2015 yıllarında yapılan 4. sınıf matematik
TIMSS sonuçları karşılaştırılarak, bu sonuçlar Türkiye ve Kazakistan’ın ilkokul matematik programları, eğitim
ve öğretmen yetiştirme politikaları ve eğitim olanaklarına uyum açısından incelenmiştir. Araştırmada 2011
ve 2015 sonuçlarının karşılaştırılmasındaki amaç Türkiye ve Kazakistan’ın 4. sınıf düzeyinde sadece bu
yıllarda çalışmaya dâhil olmuş olmasıdır. Araştırma Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması
şeklinde desenlenmiş ve doküman analizi yöntemine başvurulmuştur. Bu çalışmada veriler, TIMSS
çalışmalarının dokümanlarından oluşmaktadır. Araştırmada sonucunda, Kazakistan’daki ilkokul 4. sınıf
öğrencilerinin matematik başarılarının Türkiye’deki ilkokul 4. sınıf öğrencilerine nazaran çok daha yüksek
olduğu belirlenmiştir. TIMSS 2015 verilerine göre Kazakistan’daki ilkokul 4. sınıf öğrencileri 49 ülke arasında
544 puanla 12. sırada yer alırken Türkiye’deki ilkokul 4. sınıf öğrencileri ise 483 puanla TIMSS ortalamasının
(500) altında kalarak 36. sırada yer almışlardır. TIMSS 2011 sonuçlarına göre Kazakistan’daki öğrenciler 43
puanlık bir atış gösterirlerken, Türkiye’deki öğrencilerin puan artışı 14 puandır. Cinsiyet bağlamında yapılan
karşılaştırmada Kazakistan’daki kız öğrencilerin başarıları erkek öğrencilerden daha yüksekken, Türkiye’deki
erkek öğrencilerin başarılarının ise kız öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Konu alanına göre
başarı durumları incelendiğinde Türkiye ve Kazakistan’daki öğrencilerin en başarılı oldukları konu alanı
sayılar olurken, bilişsel düzeye göre ise her iki ülke öğrencilerinin de en başarılı oldukları bilişsel düzey bilme
düzeyidir. Evdeki eğitim olanakları azaldıkça öğrencilerinin matematik başarılarının da düştüğü
belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin mesleki kıdemlerinin artmasının öğrencilerin başarılarını artıran bir
neden olduğu; öğretmenlerin iş memnuiyetleri kıyaslandığında ise Kazakistan’daki öğretmenlerin iş
memnuniyetlerinin Türkiye’deki öğretmenlerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca matematik
dersine ilgi duyma, matematik öğrenmeyi sevme ve matematik dersinde kendine güvenme gibi psikolojik
değişkenlerinde her iki ülke öğrencilerinin matematik başarılarında bir etken olduğu gözlenmiştir.
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1

Sosyo-bilimsel konuların, bilimsel sorgulama, karar verme, muhakeme gibi becerilerin yoğun olarak
kullanıldığı problem durumları oluşturmaya olanak tanıması; ayrıca, sosyo-bilimsel konuların ikilem
oluşturması ve çok kriterli karar verme sürecini gerektirmesi, STEM eğitiminin amaçları ile örtüşmektedir
(Zeidler, 2016). Bu noktadan hareketle, bu araştırmada sosyo-kültürel içeriği, birden çok disipline yönelik
bilgi ve beceri gerektiren karmaşık yapısı ve açık-uçlu olma özelliği ile sosyo-bilimsel konuların STEM eğitimi
gerçekleştirmek üzere kullanımının araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışma fenomenoloji araştırması olarak
desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinde fen bilgisi öğretmenliği
programında 4. sınıfa devam eden ve STEM eğitimine yönelik deneyime sahip (örnek uygulamalara katılan
ve etkinlik planı geliştiren) 12 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma, öğretmen adaylarının aldığı
seçmeli derste yürütülmüştür. 14 haftalık uygulama sürecinin ilk 4 haftasında sosyo-bilimsel konular ve
STEM eğitimi üzerine teorik dersler yürütülmüştür. Ardından öğretmen adaylarından, sosyo-bilimsel bir
konu seçerek bu konuyu STEM etkinliği gerçekleştirmek üzere problem durumu olarak yapılandırmaları
beklenmiştir. Öğretmen adayları 2-3 kişiden oluşan gruplar halinde çalışmıştır ve toplam 5 grup oluşmuştur.
Gruplara konu belirlemeleri ve STEM eğitimini gerçekleştirmek üzere yapılandırmaları için 3 hafta süre
verilmiş ve araştırmacılar her hafta dönüt vermişlerdir. Ardından her hafta bir grup hazırladığı etkinliği
sınıfta (diğer gruplara) uygulamıştır. Araştırmanın veri kaynağını öğretmen adaylarının her bir etkinlik
sonrası etkinliğe yönelik değerlendirmeleri (yansıtıcı metinler), etkinliklerin tamamı uygulandıktan sonra
sosyo-bilimsel konuların STEM eğitiminde kullanımı üzerine görüşleri (yarı yapılandırılmış görüşmeler) ve
araştırmacılar tarafından tutulan alan notları oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının STEM etkinlikleri için
sosyo-bilimsel konular üzerinden problem durumu oluşturmanın, gerçek yaşama uygunluk, birden çok
kritere sahip olma gibi özellikleri sağlamak açısından uygun olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Ayrıca,
öğretmen adayları, uygulamalar sonrasında, etkinliklerin hem sosyo-bilimsel konuların öğretimine hem de
bütünleşik öğretimi gerçekleştirmeye olanak sağladığına dikkat çekmişlerdir. Sosyo-bilimsel konuların
öğretiminde, bütünleşik öğretime olanak sağlayan STEM etkinliklerine yer verilmesinin adayların mesleki
açıdan birçok yeterlilik kazanması yönünde fayda sağlayacağı söylenebilir.
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Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. AYŞE YENİLMEZ TÜRKOĞLU

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
380

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM SÜRECİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN
BELİRLENMESİ
2

1 Araş. Gör. FATMA GÜL UZUNER - Kafkas Üniversitesi - Sınıf Eğitimi
Araş. Gör. AHMET GÜLAY - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Sınıf Eğitimi

Öğrencilere temel eğitimi veren, geleceklerini şekillendiren sınıf öğretmenlerinin sürekli güncel kalmaları ve
üniversitelerde karşılaştıkları yeni yaklaşım, yöntem, bilgi ve becerileri okullara ve sınıflarına taşımalarının
önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bakımdan sınıf öğretmenlerinin lisansüstü eğitim sürecinde yer
almalarının önemi yadsınamaz düzeydedir. Fakat bu öğrenim sürecinde sınıf öğretmenleri birtakım
problemler ile karşılaşabilmektedir. Bu bağlamda verimli bir eğitim sistemi açısından, sınıf öğretmenlerinin
lisansüstü eğitim sürecinde karşılaştıkları bu sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara çözüm önerilerinin
sunulması oldukça önemlidir. Bu önem doğrultusunda bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin lisansüstü
eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla var olan bir durumun
doğasına bağlı kalarak birtakım açıklamalar yapılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın amacına
uygun olarak nitel araştırma desenlerinden betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde
edilecek verilere derinlik ve zenginlik kazandırmak amacıyla çalışma grubunun belirlenmesinde çeşitliliğinin
sağlanmasına özen gösterilmiştir. Bu nedenle amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum
çeşitlilik örneklemesi kullanılarak araştırma grubu tanımlanmıştır. Bu bağlamda çalışma grubunu lisansüstü
eğitim gören 10 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış mülakat tekniği
kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama sürecinde kullanılan sorular 3 ayrı bölümden oluşmuştur. İlk
bölümünde sınıf öğretmenleri lisansüstü eğitim durumlarını tanımlamış, ikinci bölümde yaşadıkları sorunları
ifade etmiş ve son bölümde sınıf öğretmenlerinin önerilerine yer verilmiştir. Elde edilen nitel veriler ses
kayıt cihazına kaydedilmiş olup daha sonra yazılı döküm haline getirilmiştir. Mülakatlar sonucunda elde
edilen bulgular üst düzey analiz biçimlerinden biri olan içerik analizine tabi tutularak, sürekli karşılaştırmalı
metot tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda bazı sonuç ve önerilere
ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan birisi; sınıf öğretmenlerinin lisansüstü eğitim sürecinde MEB, üniversite, okul,
veli ve öğrenci kaynaklı birçok sorunla karşılaştıklarını ifade etmeleridir. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin,
lisansüstü eğitimin kendilerini birçok yönden geliştirdiğini düşündükleri tespit edilmiştir. Bu kapsamda sınıf
öğretmenlerinin lisansüstü eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik yetkililerin gerekli
tüm kolaylıkları sağlaması önerisinde bulunulmuştur.
Keywords: Temel Eğitim,sınıf öğretmenliği,lisansüstü eğitim,öğretmen eğitimi
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YAŞANTIYA DAYALI ÖĞRENMENİN MOTOR BECERİLER ARACILIĞIYLA SINANMASINA İLİŞKİN BİR
KARŞILAŞTIRMA
2

1 Prof. Dr. RAMAZAN ARI - Selçuk Üniversitesi - Çocuk Gelişimi
Öğretmen KÜBRA NUR ŞEKER - Selçuk Üniversitesi - Çocuk Gelişimi

Bu araştırmanın genel amacı, motor becerilerin gelişiminde yaşantısal öğrenmenin geçerliğini sınamaktır.
Bu amaç doğrultusunda Montessori eğitimi verilen 5 yaş grubu15 çocuğun motor becerileri ile kırsal
kesimde okulöncesi eğitim alan 5 yaş grubu 25 çocuğun motor becerileri 10 aylık bir dönem sonunda
karşılaştırılmıştır. Araştırma deneysel formatta düzenlenmiştir. Genel amacı ve alt amaçları sınayan; “1)
Kırsal kesimde okul öncesi eğitime devam eden 5 yaş çocukların motor gelişimleri ile Montessori eğitimi
alan 5 yaş çocukların motor gelişimleri arasında önemli düzeyde fark yoktur. 2) Kız çocukların motor
gelişimleri ile erkek çocukların motor gelişimleri arasında önemli düzeyde fark yoktur.3) Montessori eğitimi
alan kız çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları ile erkek çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları
arasında anlamlı düzeyde fark yoktur.4) Kırsal bölgede okul öncesine devam eden kız çocuklarının motor
gelişim puan ortalamaları ile erkek çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde
fark yoktur” denenceleri test edilmiştir. Deneklerin motor becerileri Lincoln Oseretzky Testinin Kısa Form
18 (LOS KF 18) ile ölçülmüştür.Gruplar arası karşılaştırmalar MannWhitney U Testi ile yapılmıştır. Tüm
sınamalar için grupların motor beceri puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark yoktur(
P>0.05).
Keywords: Yaşantıya dayalı öğrenme, motor gelişim,Montessori Eğitimi- psikomotor beceriler
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN LABORATUVARI EĞİTİMLERİNDE MİKROSKOP
ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ
1

Doç. Dr. BARIŞ ÇAYCI - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı

Araştırmanın Amacı: Yapılan çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarına, lisans eğitimlerinin ikinci yılında
yer alan fen ve teknoloji laboratuvarı derslerinde yaptırılan mikroskop temelli deneylerin onların
mikroskobu kullanma yeterliklerine, mikroskobun ilkokul fen eğitimindeki kullanım alanlarını belirlemeye
ve gerekliliğine ilişkin düşüncelerine olan etkisini belirlemektir. Belirtilen bu amaç doğrultusunda cevap
aranan problemler aşağıda verilmiştir; 1. Öğretmen adaylarının denel işlem öncesi ve sonrası ilkokul fen
eğitiminde mikroskobun kullanılma gerekliliğine yönelik görüşleri nelerdir? 2. Öğretmen adaylarının denel
işlem öncesi ve sonrası mikroskop bileşenlerini gösterme düzeyleri nedir? 3. Öğretmen adaylarının denel
işlem öncesi ve sonrası mikroskop bileşenlerinin görevlerini tanımlama düzeyleri nedir? 4. Öğretmen
adaylarının denel işlem öncesi ve sonrası mikroskobun ilkokul fen eğitimindeki kullanım alanlarını bilme
yeterlilikleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 5. Öğretmen adaylarının denel işlem öncesi ve sonrası
mikroskop kullanım yeterlilikleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Araştırmanın Yöntemi: Nitel ve nicel
araştırma yaklaşımlarının birlikte kullanıldığı ve karma yapının uygulandığı bu çalışmada, deneysel araştırma
yöntemlerinden ‘tek grup öntest – sontest’ modeli, nitel araştırma desenlerinden ise ‘durum çalışması’
kullanılmıştır. Araştırmanın nicel ve nitel verilerinin toplandığı çalışma grubunu, 2016-2017 öğretim yılı güz
döneminde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği
Eğitimi Anabilim Dalının ikinci sınıf düzeyinde öğrenim gören 51 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Diğer
yandan veri toplama aracı olarak, araştırmacının geliştirdiği bir açık uçlu soru, iki doğru/yanlış sorusu, bir
şekil doldurma sorusu ve bir tanede sıralama sorusundan oluşan ‘yarı yapılandırılmış görüşme formu’
kullanılmıştır. Görüşme formunun çalışmanın amacına uygunluğu, açıklığı ve anlaşılabilirliği açısından iki dil
uzmanına ve üç alan uzmanına başvurulmuş, görüşleri alınmış ve forma son hali verilmiştir. Ayrıca,
araştırmanın nicel verileri, SPSS 15.0 paket program ile kaydedilmiş ve istatistiksel analizleri yapılmıştır. Nitel
veriler ise içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Bulgular ve Sonuçlar: Araştırmada elde edilen verilerin
analiz işlemleri sonucunda denel işlem sonrası adayların mikroskop kullanım alanlarını bilme ve kullanım
yeterliliklerinde anlamlı bir artış saptanmıştır.
Keywords: Öğretmen adayı, fen laboratuvarı, mikroskop yeterliliği
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İLKOKULLARDAKİ KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINA YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENİ
ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
1
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2 Prof. Dr. AHMET SABAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı
3 Öğr. Gör. NEŞE UYGUN - Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı

Kaynaştırma uygulaması; özel gereksinimli öğrencilerin toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırmakta,
akranlarıyla bir arada bulunarak tüm okul etkinliklerinden yararlanmalarına imkan sağlamakta ve akademik
ve sosyal davranışların kazanımında etkili olmaktadır. Bu uygulamanın başarılı yürütülmesi; yöneticiler,
öğretmenler, aileler, kaynaştırma öğrencileri, normal gelişim gösteren öğrenciler ve fiziksel ortam gibi çeşitli
değişkenlere bağlıdır. Dolayısıyla kaynaştırmanın başarılı olabilmesi için; sınıf öğretmeninin, okul
idarecisinin, kaynaştırma öğrencisinin ailesinin, yardımcı personelin, okuldaki diğer öğretmenlerin
eğitilmesi, ayrıca okulun fiziksel imkanlarının arttırılması, sınıf öğretmenlerinde kaynaştırmaya yönelik
olumlu tutum geliştirilmesi ve özel eğitim desteği sağlanması gerekmektedir. Sınıf öğretmeni her türlü sınıf
koşulunda, özellikle özel gereksinimli olan öğrencilerin normal gelişim gösteren çocukların bulunduğu sınıfa
kaynaştırılmasında hem sınıfın sosyal iklimi hem de davranışlar açısından güçlü bir arabulucudur. Sınıftaki
çocukların gereksinimlerinin karşılanması, sınıfta sağlıklı etkileşimlerin kurulması ve sürdürülmesi, özel
gereksinimi olan çocukların sınıfa, okula, hatta topluma sosyal kabulü büyük ölçüde öğretmene bağlıdır. Bu
nedenle sınıf öğretmenliği programlarının özel eğitim ve kaynaştırmaya ilişkin dersler içermesi önemlidir.
Bu araştırmanın amacı; ülkemizdeki kaynaştırma uygulamalarının güncel durumuna ilişkin sınıf öğretmeni
adaylarının görüşlerini incelenmektir. Bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması
deseninde gerçekleştirilmiş olup veriler açık uçlu anket yoluyla toplanmış ve betimsel analiz yöntemi
kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmaya, bir devlet üniversitesinin dördüncü sınıfına devam eden toplam 127
sınıf öğretmeni adayı katılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular; kaynaştırma uygulamalarının başarı ve
başarısızlığına etki eden faktörlere ilişkin önemli veri sağlamaktadır (öğrenci, öğretmen, MEB, aile desteği,
sosyal kabul, okulun fiziksel koşulları vb.). Ayrıca, katılımcılar öğretmenlerin hizmet öncesi ve sonrası
eğitimleri, aile, fiziksel koşullar, eğitim programları, MEB ve diğer kurumların işbirliğinin kaynaştırma
eğitiminin başarısını doğrudan etkilediğini vurgulamışlardır.
Keywords: Kaynaştırma uygulamaları, sınıf öğretmeni adayları, betimsel analiz
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BİR ERKEN MÜDAHALE ARACI OLARAK İNANILMAZ YILLAR SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ
PROGRAMI’NIN KULLANILMASI
1

Yrd. Doç. Dr. GÖKHAN KAYILI - Selçuk Üniversitesi - Çocuk Gelişimi

Bu araştırma, dünya üzerinde birçok ülkede uygulanan ve bir erken müdahale aracı olarak kabul edilen “The
Incredible Years Dinosaur Social, Emotional and Problem Solving Child Training Program-İnanılmaz Yıllar
Dinozor Sosyal, Duygusal ve Problem Çözme Çocuk Eğitim Programı”nı incelemeyi amaçlamıştır. Bu genel
amaç doğrultusunda, farklı erken müdahale programlarınada örnek teşkil edecek olan programın felsefesi,
kullanılan öğretim yöntemleri, programda yer alan konular ve yıllık programları incelenmiştir. Araştırma
nitel bir araştırma olarak desenlenmiştir ve veri toplama yöntemi olarak doküman analizi tekniğinden
yararlanılmıştır. Araştırmada incelemeye alınan program ilk defa 1989 yılında erken çocukluk dönemindeki
çocukların duygusal ve empatik becerilerini, iletişim becerilerini, öfke kontrolü ve kişiler arası problem
çözme becerilerini geliştirmek ve çocuklara okul kurallarını ve okulda başarılı olmanın yollarını öğretmek
amacıyla, Webster-Stratton (1990) tarafından geliştirilerek yayınlanmıştır ve program 2013 yılında yeniden
revize edilmiştir.
Keywords: Sosyal beceri eğitimi, erken müdahale, erken çocukluk dönemi
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SATRANÇ EĞİTİMİ PROGRAMININ 5-6 YAŞ ÇOCUKLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE
ETKİSİ
1
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Araştırmada, beş-altı yaş çocuklarına uygulanan satranç eğitimi programının çocukların problem çözme
becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırmaya Konya ili Selçuklu merkez ilçesinde yer alan iki bağımsız devlet
anaokulunda okul öncesi eğitim hizmeti alan 40 beş-altı yaş çocuğu dahil edilmiştir. Araştırma öntestsontest kontrol gruplu deneme modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın deneme grubunda yer alan
çocuklara yedi ay boyunca MEB Okul Öncesi Eğitim Programının yanında Satranç Eğitimi Programı
uygulanmıştır. Kontrol grubunda yer alan çocuklar ise sadece MEB Okul Öncesi Eğitim Programı kullanılarak
okul öncesi eğitim hizmeti almışlardır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Problem Çözme Becerileri
Ölçeği kullanılmıştır. Veri toplama aracı çalışma grubunda yer alan çocuklara deneme öncesi ve sonrasında
uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, Satranç Eğitimi Programı’nın beş-altı yaş çocuklarının problem çözme
becerilerine olumlu yönde katkı sağladığı söylenilebilir.
Keywords: Okul Öncesi Eğitim, Satranç Eğitimi, Problem Çözme Becerisi
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İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF DERS KİTAPLARINDA YER ALAN DEĞERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
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2 Prof. Dr. AHMET SABAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Temel Eğitim/ Sınıf Eğitimi

Eğitimin bütününü düşündüğümüzde değerleri eğitimin kapsamı dışında tutamayız. Eğitim sistemimizde
değerler hep vardı fakat resmi programlarda daha fazla yer alması yakın zamanlarda gerçekleşmiştir.
Literatürde değerleri kazandırmak için birçok yaklaşım ve öğretim yöntemi kullanılmaktadır. İlkokul 4. Sınıfta
değerlerin yoğun olarak kazandırıldığı dersler arasında Sosyal Bilgiler, Türkçe ve İnsan Hakları, Yurttaşlık ve
Demokrasi yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı bu ders kitaplarında özellikle hangi değerlerin yer aldığı,
hangi yaklaşım ve öğretim yöntemlerinin kullanıldığı bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları incelemektir.
Araştırmada veriler doküman incelemesi yoluyla elde edilecek içerik analizi tekniğiyle çözümlenecektir.
Böylece 4. Sınıfta bu derslerde yürütülen değerler eğitiminin durumu belirlenecektir.
Keywords: Değer, Değerler Eğitimi, 4. Sınıf
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ORFF-SCHULWERK PEDAGOJİSİ DESTEKLİ MÜZİK EĞİTİM PROGRAMININ 5 YAŞ ÇOCUKLARININ
YARATICILIKLARINA ETKİSİ
1

Arş.Gör.Dr. ÖZDEN KUŞCU - Selçuk Üniversitesi - Çocuk Gelişimi
Doç. Dr. KEZBAN TEPELİ - Selçuk Üniversitesi - Çocuk Gelişimi

2

Bu araştırmada, Orff-Sculwerk pedgojisi destekli müzik eğitim programının 5 yaş çocuklarının
yaratıcılıklarına etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, Konya İli, Selçuk Ünivesitesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulunda ve Özel Esentepe Koleji Anaokulunda eğitim alan ve
yansız atama ile seçilen beş yaş grubu anaokulu çocuklarından oluşmuştur. Araştırmanın deney grubunu,
SÜ İhsan Doğramacı Uygulama Anaokuluna devam eden 5 yaşgrubu 15 çocuk, kontrol grubunu ise Özel
Esentepe Koleji Anaokuluna devam eden 5 yaş grubu 15 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada 5 yaş
çocuklarının yaratıcılıklarını belirlemek amacıyla “Torrance Yaratıcı Düşünce Testi Şekilsel Form A ve B”
kullanılmıştır. Uygulamalar bittikten 6 hafta sonra deney grubu çocuklara izleme testi yapılmıştır. Elde edilen
veriler SPSS 21 kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde Man-Whitney U testive Wilcoxon İşaretli
Sıralar testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; Orff-Sculwerk pedagojisi destekli müzik eğitim
programı ile müzik eğitimi alan deney grubu çocukların son test puan ortalamalarının, kontrol grubu
çocukların son test puan ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Ayrıca deney grubu çocuklara uygulanan izleme testi sonrası elde edilen kalıcılık puanları ile son
test puanları arasında anlamlı düzeyde fark bulunamamıştır.
Keywords: Orff-Schulwerk, yaratıcılık, okulöncesi eğitim, müzik.
Corresponding Author: Dr. ÖZDEN KUŞCU

SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK KAYGI VE BEKLENTİLERİ
1

Yrd. Doç. Dr. DERYA ÇINAR - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmen adaylarının gelecekte öğretmenlik mesleğine yönelik kaygıları ve
beklentilerini belirlemektir. Bu çalışma nitel araştırma modelinde hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma
grubunu sınıf eğitimi programı 3. sınıfına kayıt yaptıran 91 öğretmen adayı oluşturmuştur. Verilerin
toplanmasında açık uçlu yapılandırılmış form ölçme aracından yararlanılmıştır. Öğretmen adaylarına A4
boyutunda kağıda “Sınıf öğretmenliği öğretmen adayı olarak sınıf öğretmenliğinden beklentilerinizi ve
kaygılarını yazar mısınız?” açık uçlu soru sorulmuş ve düşüncelerini yazmaları istenmiştir. Elde edilen veriler
içerik analizine göre değerlendirilerek kuramsal temelde kategorilere ayrılmıştır. Verilerin analizi
sonuçlarına göre, sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik kaygıları Cabı ve Yalçınalp
(2013) tarafından oluşturulan kategorilere göre düzenlenmiştir. Bu kategoriler “atanma merkezli kaygı”,
“görev merkezli kaygı”, “ekonomik/sosyal merkezli kaygı”, “iletişim merkezli kaygı”, “kişisel gelişim merkezli
kaygı”, “uyum merkezli kaygı” ve “okul yönetimi merkezli kaygı” şeklinde uyarlanmıştır. Öğretmen
adaylarının verdikleri cevapların yoğun olarak “atanma kaygısı” kategorisinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir.
Daha sonra sırasıyla “iletişim merkezli kaygı ”, ”uyum merkezli kaygı” ve “ekonomik/sosyal merkezli kaygı
şeklinde sıralanmıştır. Sınıf eğitimi öğretmen adaylarının beklentileri ise genel olarak “iyi öğretmen olmak”,
“öğrencileri bilinçli ve geleceğe güvenle hazırlamak” ve “öğrencilerden hatırlanma isteği” gibi düşünceler
ifade ettikleri görülmüştür. Bu kapsamda ölçme aracıyla öğretmen adaylarının algılarının ortam ve eğitim
sistemi yaklaşımlardan etkilendiği söylenebilir.
Keywords: sınıf eğitimi, mesleki kaygı, beklenti, öğretmen yetiştirme
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SINIF EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMININ BİLİMSEL KATKISIYLA İLGİLİ SINIF ÖĞRETMEN
ADAYLARININ DÜŞÜNCELERİ
1

Yrd. Doç. Dr. DERYA ÇINAR - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmen adaylarının öğrenim görmekte oldukları lisans programının kendilerine
bilimsel katkılarıyla ilgili düşüncelerini belirlemektir. Bu çalışma nitel araştırma modelinde hazırlanmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu sınıf eğitimi programı 3. sınıfına kayıt yaptıran 91 öğretmen adayı
oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında açık uçlu yapılandırılmış formdan yararlanılmıştır. Öğretmen
adaylarına A4 boyutunda kağıda “Öğrenim görmekte olduğunuz bölümün bilimsel olarak size katkıları yada
bilimsel olarak neler yapıldığıyla ilgili düşüncelerinizi söyler misiniz?” açık uçlu sorusu sorulmuş ve
düşüncelerini yazmaları istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine göre değerlendirilerek kodlar ve
kategorilere ayrılmıştır. Verilerin analizi sonuçlarına göre, sınıf eğitimi öğretmen adaylarının lisans eğitimi
programının bilimsel katkısının olup olmadığıyla ilgili düşünceleri 3 kategori şeklinde düzenlenmiştir. Bu
kategoriler “bilimsel yeterlilik”, “uygulama” ve “bilimsel yetersizlik” şeklinde uyarlanmıştır. Öğretmen
adaylarının verdikleri cevapların yoğun olarak “bilimsel yeterlilik” ve “uygulama” kategorilerinde
yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Katılımcıların çoğunlukla lisans eğitimi programının kendilerine bilimsel katkı
yaptığını farklı ifadelerle belirtmişlerdir. Sınıf eğitimi öğretmen adaylarının düşünceleri “laboratuvar dersleri
çok faydalı”, “yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlıyor”, “bilimsel araştırma dersi faydalı” ve “bilimsel olarak
herhangi bir katkı göremedim” şeklinde örneklendirilebilir. Bu kapsamda ölçme aracıyla öğretmen
adaylarının olumsuz düşüncelerinin yoğun olmadığı görülmüştür.
Keywords: sınıf eğitimi, bilimsel katkı, öğretmen yetiştirme
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SINIF EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMININ MESLEKİ BİLGİ, BECERİ VE YETENEK YÖNÜNDEN SINIF
ÖĞRETMEN ADAYLARINA KATKILARININ ANALİZİ
2

1 Yrd. Doç. Dr. DERYA ÇINAR - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Doç. Dr. HAKAN KURT - Necmettin Erbakan Üniversitesi - matematik ve fen bilimleri eğitimi bölümü

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmen adaylarının öğrenim görmekte oldukları lisans programının kendilerine
mesleki bilgi, beceri ve yetenek yönünden katkısınız araştırmaktır. Bu çalışma nitel araştırma modelinde
hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu sınıf eğitimi programı 3. sınıfına kayıt yaptıran 91 öğretmen
adayı oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında açık uçlu yapılandırılmış formdan yararlanılmıştır. Öğretmen
adaylarına A4 boyutunda kağıda “Sınıf eğitimi lisan programının sizin mesleki, bilgi, beceri ve yeteneklerinize
hangi katkıları sağladığını düşünüyorsunuz?” açık uçlu sorusu sorulmuş ve düşüncelerini yazmaları
istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine göre değerlendirilerek kodlar ve kategorilere ayrılmıştır.
Verilerin analizi sonuçlarına göre, sınıf eğitimi öğretmen adaylarının lisans eğitimi programının mesleki bilgi,
beceri ve yeteneklerinize katkılarıyla ilgili düşünceleri 3 kategori şeklinde düzenlenmiştir. Bu kategoriler
“bilimsel ve mesleki farkındalık”, “bilimsel bilgi” ve “bilimsel beceri” şeklinde oluşturulmuştur. Öğretmen
adaylarının verdikleri cevapların yoğun olarak “bilimsel beceri” kategorisinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir.
Katılımcıların çoğunlukla lisans eğitimi programının kendilerine bilimsel beceri kazandırdığını ifade
etmişlerdir. Katılımcıların az bir bölümü olumsuz görüş belirtmişlerdir. Sınıf eğitimi öğretmen adaylarının
düşünceleri “alanla ilgili bilgilerimiz artar”, “el becerilerimi geliştirdi”, “yetenekleri geliştirir” ve “çocuklara
nasıl davranılmasını gerektiğini öğrendim” şeklinde örneklendirilebilir. Bu kapsamda ölçme aracıyla
öğretmen adaylarının olumsuz düşüncelerinin yoğun olmadığı görülmüştür.
Keywords: sınıf eğitimi, mesleki bilgi, mesleki farkındalık, mesleki beceri, öğretmen yetiştirme
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİK KONUSUNA YÖNELİK BİLİŞSEL YAPILARININ
İNCELENMESİ
2

1 Araş. Gör. AHMET TAŞDERE - Uşak Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. ÜMRAN BETÜL CEBESOY - Uşak Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi

Genetik konusu ilköğretim düzeyinde fen bilgisi eğitimi, ortaöğretim düzeyinde ise biyoloji eğitimi
kapsamında sıklıkla çalışılan konulardandır (Bahar, Johnston ve Sutcliffe, 1999; Çakır ve Aldemir, 2011;
Demir ve Sezek, 2009). Bu araştırmalarda öğrencilerin ve öğretmen adaylarının kavram yanılgıları,
kavramsal değişimleri ve kavramsal anlama düzeyleri temel araştırma amaçları olmuştur. İlgili amaçlara
yönelik veri toplama süreçlerinde ise tamamlayıcı bir ölçme değerlendirme tekniği olan kelime ilişkilendirme
testi önceki yıllarda(Bahar, Johnston ve Sutcliffe 1999; Bahar ve Hansell, 2000) kullanılmasına rağmen, son
yıllarda genetik konusuyla ve temel kavramlarıyla dolaylı ilişkisi olan konulara yönelik araştırmalara yer
verilmiştir (Kurt, Ekici, Aksu ve Aktaş, 2013; Uzun, Özsoy ve Keleş, 2010). Bu araştırmada genetik, temel
araştırma konusu belirlenmiş ve kelime ilişkilendirme testi (KİT) ise veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.
Bu amaçla, Uşak Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ana bilim dalında okuyan 36 üçüncü sınıf öğrencisine
Genetik ve Biyoteknoloji dersinin başlangıcında ve sonunda KİT uygulanmıştır. Üreme, büyüme, gelişme,
gen, DNA, kromozom, nükleotid, mitoz, mayoz, biyoteknoloji, gen mühendisliği ve Genetiği değiştirilmiş
organizma (GDO) kavramları anahtar kavram olarak seçilmiştir. Bu kavramlar aynı zamanda fen bilimleri
dersi öğretim programı kapsamındaki kazanımlarda ve konu başlıklarında yer alan kavramlardır. Her bir
anahtar kavram bir sayfaya gelecek şekilde öğretmen adaylarına sunulmuş ve bu kavramların zihinlerinde
çağrıştırdığı sözcükleri/kelimeleri kendilerine verilen sürede(45 sn) yanlarına yazmaları istenmiştir.
Öğretmen adaylarının ortaya koyduğu cevap kelimeler/sözcükler kullanılma sıklıklarına göre analize tabi
tutulmuştur. Buna göre ön testte en sık olarak ortaya çıkan kavramlar Gen-DNA, Mitoz-bölünme, Mayozüreme, Gen-kromozom, Nükleotid-DNA ilişkilendirmeleri olurken, son testte Gen-kromozom, Gen-DNA,
Üreme-çoğalma, Üreme-sperm, Büyüme-gelişme, Nükleotid-DNA ilişkilendirmeleri ortaya çıkmıştır. İlgili
ilişkilendirmeleri ortaya koyan kavram ağları ve bu ilişkilendirmelerin katsayısını ortaya koyan ilişkililik
katsayılarının analiz süreçleri devam etmektedir. Ortaya çıkan kavram ağları ve ilişkililik katsayıları ışığında
öğretmen adaylarının bilişsel yapılarının hangi kavramlar üzerine inşa edildiği ayrıntılı şekilde ortaya
konacaktır. Elde edilen bulgular alan yazında yapılan benzer araştırmalarla karşılaştırılarak tartışmaya
açılacak ve önerilere yer verilecektir.
Keywords: Genetik, Kelime İlişkilendirme Testi, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKİYE’DEKİ İLKOKUL MATEMATİK ÖĞRETİMİ HAKKINDAKİ
GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
1

Yrd. Doç. Dr. REMZİ KILIÇ - NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ - SINIF EĞİTİMİ
2 Uzman BÜLENT TANIK - MAUP UNIVERSITY - EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının Türkiye’de ilkokul düzeyinde uygulanan matematik
öğretimi hakkındaki görüş ve önerilerini belirlemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına
göre tasarlanmış olan bu çalışmada verilerin toplanmasında görüşme yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen
verilerin analizinde içerik analizi yöntemine başvurulmuştur. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Niğde Ömer
Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı 3. ve 4. sınıfta
öğrenim gören ve gönüllülük esasına göre belirlenen toplam 30 (20 kadın, 10 erkek) öğretmen adayı
araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından
dört adet açık uçlu sorudan oluşan ve uzman görüşü alınarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analiz süreci devam etmektedir. Araştırma sonucunda
öğretmen adayları, öğretmenler, eğitimciler ve ilgili diğer kurumlara yönelik öneriler getirilmeye
çalışılacaktır.
Keywords: İlkokul, Matematik öğretimi, Öğretmen adayı
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AKICI OKUMAYA KURAMSAL BİR BAKIŞ AÇISI
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2 Prof. Dr. AHMET SABAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi, A. K. Eğitim Fakültesi - Sınıf Eğitimi ABD

Araştırmanın temel amacı, okumanın önemli bileşenlerinden birisi olan akıcılığı genel bir bakış çerçevesinde
ele almaktır. Bu amaç doğrultusunda, akıcılık kavramının tanımına ve okuduğunu anlamadaki önemine
değinilmiştir. Akıcı okumanın bileşenleri (okuma hızı, doğru okuma ve prozodi) detaylı şekilde irdelenmiştir.
Araştırmacılar tarafından geliştirilen Akıcılığı Geliştirme Dersi (Fluency Development Lesson), Akıcılığa
Yönelik Okuma Öğretimi (Fluency Oriented Reading Instruction), Okuma Dersi (Orite-Reading Lesson), Hızlı
Başlangıç (Fast Start) gibi akıcı okuma modelleri hakkında bilgiler verilmiştir. Akıcı okumayı geliştirmek için
kullanılan stratejilere yer verilerek bu stratejilerin nasıl kullanıldığına değinilmiştir. Akıcı okumayla ilgili
alanyazındaki ulusal ve uluslararası araştırmalara yer verilmiştir. Bu araştırmalar çerçevesinde günümüzde
nasıl çalışmalar yapılabileceğine dair önerilerde bulunulmuştur.
Keywords: Okuma, okuduğunu anlama, akıcılık
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ETİK OLMAYAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
KULLANIMLARININ DEĞERLER İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
1

Öğretmen AYŞE SÜMEYYE GÖK - MEB KULU ANAOKULU -

Bu araştırmanın genel amacı, Okul Öncesi Öğretmeni adaylarının etik olmayan bilişim teknolojileri kullanım
davranışlarının; değer önceliklerine, bilgisayar sahipliğine, bilgisayar kullanım düzeyine, internet sahipliğine,
internet kullanım düzeyine, yerleşim yerine ve sınıf düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir.
İlişkisel tarama modeline uygun olarak düzenlenen bu çalışma, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılının bahar
yarıyılında, Konya il merkezindeki bir üniversitenin Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 226 Okul Öncesi
Öğretmeni adayı ile yürütülmüştür. Araştırma verilerini toplamak için Okul Öncesi Öğretmeni adaylarına 2
farklı ölçek uygulanmıştır. Okul Öncesi Öğretmeni adaylarının etik olmayan bilişim teknolojileri kullanım
davranışlarını belirlemek için “Etik Olmayan Bilgisayar Kullanım Davranışları Ölçeği”, değer önceliklerini
belirlemek için “Schwartz Değerler Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Okul Öncesi Öğretmeni adaylarından
ölçekler aracılığıyla elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler, korelasyon analizi, ikili gruplar
arasındaki farklılıkları belirlemek için bağımsız örneklem t-testi ve Mann-Whitney U testi, ikiden fazla olan
gruplar arasındaki farklılıkları belirlemek için de tek yönlü ANOVA testi ve Kruskal-Wallis H testi
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Etik Olmayan Bilgisayar Kullanım Davranışları Ölçeği’nin alt boyuları ile
Schwartz Değerler Ölçeği’nin alt boyutları arasındaki ilişkilerin genel olarak negatif yönde olduğu ve Okul
Öncesi Öğretmen adaylarının birey düzeyi değer tiplerinden aldıkları puanlar arttıkça etik olmayan bilişim
teknolojileri kullanım davranışlarının azaldığı görülmüştür. Okul Öncesi Öğretmeni adaylarının etik olmayan
bilişim teknolojileri kullanım davranışlarında ise bilgisayar sahipliği, bilgisayar kullanım düzeyi, internet
sahipliği, sınıf düzeyine göre gruplar açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken; internet
kullanım düzeyine göre sadece “Ağ doğruluğu” alt boyutunda, yerleşim yerine göre ise sadece “Toplumsal
etki” alt boyutunda gruplar açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır.
Keywords: Etik olmayan bilişim teknolojileri kullanımı,Değer öncelikleri ,Okul Öncesi Öğretmeni Adayı ,İlişkisel tarama
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ EV KAVRAMINA YÖNELİK İNANÇ VE ALGILARININ
İNCELENMESİ
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Okul öncesi dönem çocuklarının gelişim, öğrenme ve dünyayla ilişkilerinin başlangıç noktası evdir. Ev;
beslenme, dinlenme, bakım, sevgi, güven, eğlence, ait olma gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığı birincil
çevredir. Çocuklar, evlerinin pencerelerinden dışarıya açılır ve evlerini merkez alarak çevrelerini tanırlar. Bu
nedenle çocukların ev kavramına yönelik inançlarının neleri kapsadığının ve ev kavramının çocuklar
tarafından nasıl algılandığının bilinmesi önemlidir. Bu çalışmada okul öncesi dönem çocuklarının ev
kavramına yönelik inanç ve algılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya Batı Karadeniz Bölgesinde
bulunan bir ilde yer alan 2 farklı ana sınıfında okul öncesi eğitime devam eden 54-66 aylık 23 çocuk
katılmıştır. Nitel yöntemlerin kullanıldığı bu çalışma, olgu bilim deseniyle yürütülmüştür. Çalışma verileri, çiz
anlat tekniği ve çeşitli görüşme teknikleri kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analiz süreci devam etmekte
olup, bulgular ve sonuçlar ilgili literatür ışığında tartışılacaktır.
Keywords: Okul Öncesi Dönem, Ev, Algı, İnanç
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
1

Y. Lisans Öğr. MERVE KOÇAK - Gazi Üniversitesi - Temel Eğitim
Doç. Dr. GÖKHAN DUMAN - Gazi Üniversitesi - Temel Eğitim

2

Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklarla yapılan etkinliklerden biri olan Okuma Yazmaya Hazırlık
etkinlikleri, çocukların özellikle psikomotor, görsel algı ve bilişsel becerilerini geliştirmektedir. Okuma
Yazmaya Hazırlık etkinlikleri aynı zamanda çocukların bir sonraki eğitim kademesi olan ilkokula hazırlıkları
ile de doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle Okuma Yazmaya Hazırlık etkinlikleri Milli Eğitim Bakanlığı Okul
Öncesi Eğitim Programında öğretmenler tarafından planlaması ve uygulanması gereken bir etkinlik türü
olarak yer almaktadır. Dolayısı ile Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliklerinin Milli Eğitim Bakanlığı etkinlik
formatına göre planlanması ve etkinliğin çocukların gelişimine uygun şekilde planlanması gereklidir. Bu
araştırmanın amacı okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliklerinin
biçimsel ve eğitsel niteliklerinin belirlenmesidir. Böylece okul öncesi eğitim kurumlarında kullanılan etkinlik
planlarının niteliklerinin belirlenmesi, Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliklerinin niteliklerine yönelik bir ölçüt
ortaya konulması ve çocukların etkinlik uygulamalarının kalitesinde bir artış sağlanması amaçlanmaktadır.
Araştırma betimsel bir çalışma olup, yöntem olarak doküman incelemesi modeli seçilmiştir. Doküman
incelemesi yöntemi ile okul öncesi eğitim kurumlarında kullanılan okuma yazmaya hazırlık etkinliklerinin
derinlemesine betimlenebilmesi, var olan durumun detaylı bir şekilde ortaya konulması sağlanmıştır.
Örneklem gönüllülük ilkesine bağlı olarak öğretmenlerden toplanan 120 Okuma Yazmaya Hazırlık
etkinliğinden oluşmuştur. Araştırma sonuçları incelenen okuma yazmaya hazırlık etkinliklerinin, işitsel algı
ve dikkat ve bellek alt boyutlarında orta düzeyde yeterlilik gösterdiğini; problem çözme alt boyutunda ise
yeterli olmadığını göstermiştir. Okuma Yazmaya Hazırlık etkinliği alt boyutları ve bu boyutlar ile ilgili
göstergeler çalışmada detaylı olarak açıklanmıştır.
Keywords: Okul Öncesi,Eğitim Programı,Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği
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BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN DEĞİŞTİREN SINIF ÖĞRETMENLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
2

1 Öğretmen ALPARSLAN CİHANGİR - MEB - SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
Doç. Dr. SABAHATTİN ÇİFTÇİ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

Özet 2012-2013 eğitim öğretim yılında 4+4+4 eğitim sistemine geçilmiştir. Bu sistemle 5+3 kesintisiz 8 yıl
olarak uygulanan zorunlu eğitim sistemi 4+4+4 olarak kesintili olarak uygulanmaya başlamış ve ilköğretim
ilk 4 yıl ilkokul, ikinci 4 yıl ortaokul, üçüncü 4 yıl lise olarak düzenlenmiştir. Bu sistem 5 sınıftan 4 sınıfa
düşürülen ilk okullarda sınıf öğretmenliğinde fazlalık 3 yıldan 4 yıla çıkan orta okullarda ise branş öğretmeni
sıkıntısını doğurmuştur. Bu durumda ise alan ve yan alan kavramlarını gündeme gelmiştir. Alan değişikliği
ise mezun olunan alandan başka bir alana geçiş yaparak göreve devam etme olarak tanımlanabilir. Nitekim
bu değişiklikle sayı net olarak açıklanmasa da binlerce öğretmenin lisans eğitimleri boyunca aldıkları,
yetiştirildikleri ve yıllardır (en az 10 yıl) çalıştıkları temel branşları doğrultusunda değil lisans dersleriyle
birlikte farklı bir alana yönelik olarak aldıkları ve bir dönemde staj yaptıkları derslere göre belirlenen yan
alanlarına geçirilmişlerdir. Yapılan bu çalışmanın amada sınıf öğretmenlerinin geçtikleri branşlardaki branş
öğretmenlerinin geçiş yapan öğretmenlere ilişkin algılarını ortaya koymak amaçlanmıştır.
Keywords: sınıf öğretmeni, 4+4+4, alan değişikliği
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DEVLET VE ÖZEL OKUL ALGILARI
1

Doç. Dr. SABAHATTİN ÇİFTÇİ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
2 Öğretmen AYŞE ZEYBEK - Özel Diltaş Okulları - SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
3 Öğretmen AYÇA DİNÇ - Özel Diltaş okulu - SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
4 Öğretmen AYŞEGÜL POLAT - MEB - SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

Türkiye’de 2016/2017 eğitim öğretim yılı itibariyle toplam 11 bin civarında özel okul bulunurken buna
karşılık 50 bin civarında devlet okulu bulunmaktadır. Bu okullarda 993 bin öğretmen görev yaparken bu
öğretmenlerin 863 bini devlet 131 bini ise özel okullarda görev yapmaktadır. Özel ve devlet okulları
öğretmenlere ödenen ücretler, fiziki şartlar, imkan ve olanaklar gibi bir çok farklı nedenden dolayı
farklılaşmaktadır. Bir çok özel okulun eğitim açısından daha iyi şartlara sahip olmasına rağmen , eğitim
fakültesinden mezun olan öğretmen adayları mesleğe girişte büyük bir kısmının KPSS ye hazırlanarak devlet
kadroların atanmayı tercih ettikleri görülürken, öğrencilerin küçük bir kısmının ise özel okullarda çalışmayı
düşünmekte oldukları gözlenmektedir. Bu nedenle bu çalışmada öğretmen adaylarının özel ve devlet
okullarına ilişkin görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu kapsamda eğitim fakültesinde öğrenim gören
ya da yeni mezun olmuş öğretmen adaylarıyla görüşmeler yapılmıştır. Bu nedenle çalışma nitel yöntemlere
göre yürütülmüştür. Verilerin analizinde betimsel analiz tercih edilmiştir. Araştırmanın sonunda öğretmen
adayları özel okulları, eğitim, sosyal olanaklar ve fiziksel ortam olarak daha iyi değerlendirirken öğretmen
adayları daha rahat olması sebebiyle çalışmak için devlet kadrolarını tercih edeceklerini belirtmişlerdir.
Keywords: Anahtar kelimeler: özel okul, devlet okulu, öğretmen
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN ALGILARI
2

1 Yrd. Doç. Dr. FATİH YILMAZ - Dicle Üniversitesi - Sınıf Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. MUHAMMET ÖZDEN - Dumlupınar Üniversitesi - Sınıf Eğitimi
3 Araş. Gör. SELİN GÖÇEN - Dicle Üniversitesi - Sınıf Eğitimi

Bireylerin doğuştan elde ettiği bir statü olan cinsiyet; cinsiyet kromozomları tarafından belirlenen yapısal,
işlevsel ve davranışsal özellikleri içermektedir (Dökmen, 2004; Ersoy, 2009). Toplumsal cinsiyet kavramı ise;
bireyin cinsiyetine dayalı olarak toplum tarafından bireye atfedilen rolleri, görevleri ve sorumlulukları
içeren; biyolojik özelliklerin getirdiği davranış örüntülerinden çok, öğrenilmiş davranış örüntülerinden
oluşan; zaman içerisinde değişebilen ve kültürden kültüre farklılık gösterebilen dinamik bir kavramdır
(Mukhopadhyay, 2002). Toplumsal cinsiyet kavramının özünde, kadın ve erkek olarak toplumun bireyi nasıl
gördüğü, nasıl algıladığı, nasıl düşündüğü ve nasıl davranmasını beklediği ile ilgili değerler, beklentiler,
yargılar ve roller bulunmaktadır (Newman, 2002). Cinsiyet rollerinin nasıl kazanıldığına ilişkin kuramsal
yaklaşımlara göre çocuklar, ait oldukları cinsiyete yüklenen rolleri benimsemeyi ve bu rolleri içselleştirmeyi
çok erken yaşlarda, ilk toplumsallaşma ortamı olan ailede öğrenmeye başlamaktadır. Bireylerin sosyal
olgunluğu erişmesinde oldukça önemli bir yere sahip olan okullar ise bu süreçte aileler kadar etkin rol
oynamaktadır. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığın geliştirilmesinde öğretmenlere ve eğitim
kurumlarına önemli bir rol düşmektedir. Bu bağlamda öğretmenlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı
duyarlı olmaları, bunun içinde öğretmen yetiştiren kurumların bu duyarlılığı kazandıracak politikalara ve
öğretim programlarına yer vermesi ve öncelikli olarak öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine
ilişkin algılarını belirlemeleri gerekmektedir. Bu araştırmada iki farklı üniversitede öğrenim gören öğretmen
adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algıları arasındaki farklılaşma olup olmadığı ile öğretmen
adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algılarının; cinsiyet, bölüm, erkek-kız kardeş sayısı, anne-baba
çalışma durumu ve yaşanılan yerleşim birimi değişkenleri arasındaki ilişki incelenecektir. 2015-2016 öğretim
yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi’nde ve Dumlupınar Eğitim Fakültesi’nde sınıf, okul
öncesi, sosyal bilgiler ve Türkçe öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan 600 öğretmen adayının
katılması planlanan bu araştırmada tarama modeli kullanılacaktır. Araştırmanın verileri, Zeyneloğlu (2008)
tarafından geliştirilen “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği”aracılığı ile toplanacaktır. Verilerin
çözümlenmesinde ise elde edilen veri setine bağlı olarak parametrik ya da non-parametrik testler
kullanılacaktır.
Keywords: toplumsal cinsiyet,öğretmen adayı,cinsiyet
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BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN DİSİPLİNLER ARASI
ETKİNLİK UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
2

1 Yrd. Doç. Dr. MURAT ATEŞ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Türkçe
Öğretmen NESLİHAN YILDIZ - Milli Eğitim Bakanlığı Konya Bilim Sanat Merkezi - Türkçe Eğitimi

Akranlarına göre yüksek düzeyde yetenek, motivasyon ve yaratıcılığa sahip olan özel yetenekli öğrencilerin
ihtiyaç duyduğu farklılaştırılmış eğitim, Türkiye’de Bilim ve Sanat Merkezleri ile karşılanmaktadır. Bilim ve
Sanat Merkezleri Yönergesinde yer alan ilkeler gereğince Bilim ve Sanat Merkezlerinde disiplinler arası
etkinliklerin uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılmakta ve uygulanan etkinlikler mümkün olduğunca
başka disiplinleri de içerecek şekilde planlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Selçuklu Yüksel Bahadır Alaylı
Bilim ve Sanat Merkezi ile Konya Bilim ve Sanat Merkezinde görev yapan öğretmenlerin disiplinler arası
etkinlikler hakkındaki görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmaya Selçuklu Yüksel Bahadır Alaylı Bilim ve Sanat
Merkezinde görev yapan 11 öğretmen ve Konya Bilim ve Sanat Merkezinde görev yapan 14 öğretmen
katılmıştır. Çalışma grubundaki 25 öğretmen ile gönüllülük esasına göre görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin tamamının disiplinler arası etkinlik
uyguladıkları, bu uygulamaların öğrencilere için de öğretmenler için de faydalı olduğu, öğretmenlerin genel
olarak disiplinler arası çalışmaların tüm branşlarda uygulanmasını istedikleri fakat bu konuda özel bir eğitim
almadıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords: Bilim ve Sanat Merkezi, disiplinler arası etkinlik, özel yetenekli öğrenciler
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DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KLASİK ESERLERİN KULLANIMI KÜÇÜK PRENS ÖRNEĞİ
1

Yrd. Doç. Dr. ŞAHİN ŞİMŞEK - Kastamonu Üniversitesi - Türkçe Eğitimi

Dil bilgisi; sesleri, sözcükleri, cümleleri çeşitli yönleriyle inceler. Daha doğru, daha düzgün düşünmemize ve
kendimizi bu şekilde ifade etmemize imkân tanır. Dil bilgisi olmadan düşüncelerin, duyguların doğru ve tam
olarak anlatılması mümkün değildir. Dil bilgisi öğretimiyle öğrenciler, dilin imkânlarını, hudutlarını ve gizli
ifade güçlerini ortaya çıkarırlar. Öğrenci düzeyine uygun, dikkat çekici metinlerle gerçekleştirilecek dil bilgisi
öğretimi, öğrencilerin konulara daha çabuk ilgi göstermelerini sağlayabilir. Bu çalışmanın amacı, edebiyat
dünyasında kendine önemli bir yer edinmiş klasik bir eserin, ilköğretim ikinci kademe Türkçe dil bilgisi
konularının öğretiminde nasıl kullanılacağını ortaya koymaktır. Araştırmada veriler, nitel veri toplama
yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yöntemiyle elde edilmiştir. Çalışmada Küçük Prens adlı eser,
eş-zıt anlamlı ve eş sesli kelimelerin, isim ve sıfatlarla isim ve sıfat tamlamalarının öğretimi açılarından
incelenmiştir. İncelenen eserde yer alan cümle ve pasajlardan okullara ders ve çalışma kitabı, yardımcı
materyal, çalışma yaprakları, dil bilgisi etkinlikleri hazırlayanlar yararlanabilir. Resimleriyle, mesajıyla,
filmiyle, yeni baskılarıyla gündemde olan klasik bir eserin dil bilgisi öğretiminde kullanılmasıyla hem
öğrencinin ilgisi daha kolay çekilmiş olacak hem de öğrenci için edebî eserlerin kapısı aralanmış olacaktır.
Keywords: Dil bilgisi,Dil bilgisi öğretimi, Klasik eser, Küçük Prens
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TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KARAKTER EĞİTİMİ
1

Yrd. Doç. Dr. ŞAHİN ŞİMŞEK - Kastamonu Üniversitesi - Türkçe Eğitimi

İyi ve erdemli, sağlam karakterli bireyler yetiştirmek her ailenin, okulun ve toplumun en önemli
hedeflerinden biridir. Okul çağındaki çocukların karakter ve ahlak gelişimlerinde okulların önemli bir işlevi
vardır. Okullarda yapılan planlı eğitim ve etkinliklerle öğrencilere, toplumun geçmişten bugüne kadar
getirdiği erdemler aktarılabilir. Sağlam karakterli, erdemli bireyler yetiştirmede aileler kadar artık okullar da
sorumludur. Okullarda yapılan karakter eğitiminde edebî eserlerden yararlanmak etkili bir yöntem olarak
kabul edilir. Ancak 100 Temel Eser adı altında bir dizi edebî eser tavsiye edip okuma saatlerinde veya okul
dışında gerçekleştirilen serbest okuma etkinlikleri ile bunlardan ortak bir değere veya değerler bütününe
zamanla ereceklerini varsaymak, beklentileri olumlu ve yeterli düzeyde karşılamayabilir. Çünkü çocukların,
edebî bir eseri okusalar bile yazarının asıl vermek istediği ana düşünceyi, iletiyi kavrayamadıkları yapılan
çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu araştırmanın amacı çocuklara karakter eğitimi vermede Türkçe ders
kitaplarının mahiyetini ve önemini ortaya koymaktır. Çalışmada veriler, nitel veri toplama yöntemlerinden
doküman incelemesi yöntemiyle elde edilmiştir. Ders kitaplarındaki metinlerin öğretmen rehberliğinde
karakter eğitimine yönelik olarak okunup mesajların yorumlanması, değerlerin pekiştirilmesi eğitim
sürecinde hem ekonomik hem de pratik bir öğretim etkinliği olacaktır. Her öğrencinin önünde hazır bulunan,
en kolay ulaşılan öğretim materyali olan ders kitapları hazırlanırken, karakter eğitimi açısından önem ihtiva
eden metinler tercih edilmelidir.
Keywords: Karakter eğitimi, Değer aktarımı,Edebî eser, Ders kitabı
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. ŞAHİN ŞİMŞEK

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİLEKÇE YAZIMINDA YAPTIKLARI YANLIŞLARA DAİR BİR
İNCELEME
2
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Dilekçe, resmî veya özel kurumlara bir dileği, isteği ya da şikâyeti bildirmek için belli bir plan dâhilinde yazılan
kısa ve öz yazılar şeklinde tanımlanabilir. Günlük hayatta sıkça başvurulan bir yazılı anlatım türü olan
dilekçenin, doğru yazımının bilinmesi gerekir. Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının dilekçe
yazımı konusundaki eksikliklerini-yanlışlarını tespit etmek ve bu yanlışların giderilmesi için önerilerde
bulunmaktır. Araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın verileri, Necmettin
Erbakan üniversitesi Ahmet Keleşoğlu eğitim fakültesi Türkçe eğitimi ana bilim dalında son sınıfta öğrenim
gören otuz gönüllü öğretmen adayından toplanmıştır. Çalışma kapsamında toplanan veriler biçim, içerik ve
dil ve üslup açılarından ele alınarak betimsel analiz ile incelenmiştir. Bulgular değerlendirildiğinde,
dilekçelerde en fazla yapılan hataların biçimsel açıdan sayfa düzenine uymama ve içerik açısından uygun
makama yazılmama olduğu belirlenmiştir. Dil ve üslup açısından incelendiğinde ise, dilekçelerin bir kısmının
resmî dil ifadelerinden uzak olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının dilekçe yazımındaki hatalarının
yazılı anlatım dersinin saatlerinin arttırılması ve daha sık uygulama yapma imkânı sağlama gibi yollarla
giderilebileceği düşünülmektedir.
Keywords: dilekçe, biçim,içerik,dil yanlışlıkları
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TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARINA İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİ
1
2

Araş. Gör. ALİYE NUR ERCAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. ŞERİFE AKPINAR - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

Dilin üretken becerilerinden biri olarak nitelendirilen yazılı anlatım, bireyin duygu ve düşüncelerini somut
bir şekilde aktarmasına olanak tanır. Bu bağlamda yazılı anlatım, bir dili -ana dili olarak edinenlerin yanı sıraikinci ya da yabancı dil olarak öğrenen bireyler için de önem taşır. Bu çalışmanın amacı, üniversitelerin dil
öğretim merkezlerinde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin kendi uyguladıkları yazılı anlatımlara
ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel araştırma deseninde gerçekleştirilen çalışmanın yöntemi, durum
çalışmasıdır. Veriler, 2016-2017 bahar yarıyılında dört farklı üniversitenin dil öğretim merkezinde (Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Tömer, Necmettin Erbakan Üniversitesi Kondil, Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi Tömer, Selçuk Üniversitesi Tömer) Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerden elde
edilmiştir. Çalışma grubu, 13’ü B2 ve 8’i C1 kurunda eğitim alan farklı uluslardan 21 öğrenciden
oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Formun
oluşturulmasında literatürde yer alan çalışmaların yanı sıra uzman görüşüne de başvurulmuştur. Toplanan
verilere içerik analizi uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular, Türkçe öğrenen yabancı uyruklu
öğrencilerin Türkçe yazılı anlatımların zorluğu konusunda düşüncelerinin farklılaştığı yönündedir. Ancak
öğrenciler yazılı anlatımlarında doğru ve etkili bir Türkçe kullanabilmenin önemli olduğu konusunda
hemfikirdirler. Yabancı uyruklu öğrenciler, ana dilinde yazılı anlatım ile Türkçe yazılı anlatımın benzer yanları
olsa da daha çok farklılaştığı görüşündedir. Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin yazdıkları yazılarda
kendilerini en başarılı gördükleri husus kelime seçimi iken en eksik gördükleri konu ise dil bilgisidir.
Öğrenciler çokça okuma yaparak yazılı anlatımda daha başarılı olacaklarını düşünmektedir.
Keywords: yabancı dil olarak Türkçe, yazılı anlatım, görüş, kompozisyon
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DİNLEME/İZLEME BECERİSİNİ DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI
1

Yrd. Doç. Dr. ZEYNEL HAYRAN - Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Bu Araştırmada, Türkçe dersi dinleme/izleme becerisini değerlendirmede öğretmenlerce kullanılan ölçme
araçları öğretim programı hedef ve kazanımlarıyla tutarlı mıdır, sorusuna yanıt aranacaktır. Dil, anlama ve
anlamaya dayalı dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinden oluşur. Dil edinimi ve eğitimi belli bir
süreç içinde gelişir. Türkçe öğretiminden beklenen, kişilerin anlama ve anlatma güçlerini dilin kurallarına
uygun yöntem ve teknikler kullanarak geliştirmektir. Dinleme/izleme, iletişim kurmanın ve öğrenmenin
temel yollarından biri olup verilen iletiyi doğru bir şekilde anlama, yorumlama ve değerlendirme becerisidir.
Eğitim ve öğretim etkinliklerinin en önemli öğelerinden birisi de değerlendirmedir. Türkçe dersi
dinleme/izleme becerisini değerlendirmede öğretmenlerce kullanılan ölçme araçları ile İlköğretim Türkçe
öğretim programı hedef ve kazanımları arasında anlamlı farklılıklar olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın
yöntemi nicel araştırmadır; bu yöntem çerçevesinde veriler “sistemli gözlem” yoluyla toplanacaktır.
Araştırma kapsamında 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde ortaokul 5-8. Sınıf öğretim sürecinde
okul/sınıf ortamında dinleme/izleme becerisini değerlendirmede kullanılabilecek ölçme araçlarına ilişkin
gözlem yapılacaktır. Öğretim sürecinde, 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde Türkçe Eğitimi anabilim
dalı öğretmenlik uygulaması dersini alan elli dört öğrenci/gözlemciden faydalanılacaktır. Bu araştırmada
gözlem yönteminin kullanılma amacı, Türkçe dersi dinleme/izleme becerisini değerlendirmede kullanılan
ölçme araçlarına ilişkin derinlemesine, ayrıntılı açıklama ve tanımlar yapmaktır. Bulgular olabildiğince
sayısallaştırılacak, çizelgelerle de desteklenerek sunulacaktır. Derlenen veriler, İlköğretim Türkçe Dersi
Öğretim Programı ve alan yazın eşliğinde tartışılacak, elde edilen bulgulardan hareketle ilgililere öneriler
sunulacaktır.
Keywords: Geleneksel Ölçme Araçları, Tamamlayıcı Ölçme Araçları, Değerlendirme, Dinleme Eğitimi
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN RUMİNATİF DÜŞÜNME, DİKKAT VE YAZILI ANLATIM BAŞARISI
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. YUSUF SÖYLEMEZ - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi - Türkçe Eğitimi
2 Doç. Dr. OĞUZHAN SEVİM - Atatürk Üniversitesi - Türkçe Eğitimi

Dil ve düşünce birbiriyle her bakımdan ilgili ve bağımlıdır. Düşüncenin gelişimi dili, dilin gelişimi düşünceyi
doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Dolayısıyla düşünme becerisiyle ilgili olan her şey aynı
zamanda dil becerilerini de ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Dikkat, öğrenme ve becerilerin gelişmesinde
doğrudan etkisi olduğu varsayılan bir kavramdır. Kişinin anlama ve anlatma becerilerindeki başarısının
dikkatle hangi yönde ve ne derece bağlantılı olduğunun belirlenmesi, yazma becerisinin geliştirilmesinde
dikkatle ilgili çalışmalardan yararlanılıp yararlanılmayacağı sorusuna da cevap verebilecektir. Tek bir konu
ya da düşünce ile sürekli meşguliyet durumu olarak tarif edilen ruminatif düşünce stres bozukluğu,
depresyon gibi pek çok durumla yakından ilgilidir. Bu tür düşünme sisteminin de dikkat ve yazma becerisi
ile ilgisinin belirlenmesi ve bu verilerden faydalanılması kaygı kaynaklı başarısızların giderilmesinde son
derece önemlidir. Bu araştırma bu üç kavram arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve yazma becerisinin
geliştirilmesinde dikkat ve ruminatif düşünmenin rolünün tespit edilerek bunlardan faydalanılabilmesi
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ortaokul öğrencilerinin ruminatif düşünme, dikkat ve yazılı anlatım başarısı
arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışma ilişkisel tarama modeline göre yapılmıştır. Araştırmanın verileri
Burdon Dikkat Testi, Ruminatif Düşünme Biçimi Ölçeği ve Yazma Becerisi Değerlendirme Formu kullanılarak
toplanmıştır. Elde edilen veriler korelasyon analizi ile incelenmiş ve sonuçlar tasnif edilerek sunulmuştur.
Keywords: Yazılı Anlatım Başarısı ,dikkat,Ruminatif Düşünme,türkçe eğitimi
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NASREDDİN HOCA FIKRALARINDA NASREDDİN HOCA’NIN YAŞADIĞI ÇATIŞMALARI ÇÖZME
YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ
1

Araş. Gör. GÜRBÜZ ÇALIŞKAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Türkçe Eğitimi

Bu çalışma Nasreddin Hoca fıkralarında Nasreddin Hoca’nın yaşadığı çatışmaları hangi yöntemlerle
çözdüğünü ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Betimsel çözümleme ve betimsel yöntemler kullanılan
çalışmanın evrenini Pertev Naili Boratav’ın “Nasreddin Hoca” adlı yapında yer alan 594 fıkra
oluşturmaktadır. Çalışmanın örnekleminde bu yapıtta yer alan Nasrettin Hoca fıkralarından basit seçkisiz
örnekleme yöntemiyle seçilen 50 fıkra yer almıştır. Seçilen fıkralar betimsel yöntem ile çeşitli ilkeler
doğrultusunda incelenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda fıkralarda Nasreddin Hoca’nın
en çok kişi-kişi ve kişi-toplum çatışması; en az kişinin kendisiyle ve kişi-doğa çatışması yaşadığı görülmüştür.
Çatışmaların çözümünde çoğunlukla Nasreddin Hoca’nın etkin olduğu ve çatışmaları en çok akıl yürüterek
çözdüğü sonucuna varılmıştır. Ayrıca çatışmaların çözümünde Nasreddin Hoca, duygusallığa, gözyaşına yer
vermemiş ve kendini acındırmaya çalışmamıştır. Her türlü olumsuz durum karşısında yaşama ve çatışmalara
iyimserlikle yaklaşmıştır. Olayları farklı bir bakış açısıyla değerlendirerek çatışmaları çözmeye çalışmıştır.
Keywords: Çocuk edebiyatı, fıkra, Nasreddin Hoca, çatışma, çatışma çözme
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HAFIZ ABDULLAH FEHMİ VE BİR DİL BİLGİSİ KİTABI: ÇEKİ DÜZEN
1

Araş. Gör. EMRE KAYASANDIK - Akdeniz Üniversitesi - Türkçe Eğitimi

Bulgaristan, 22 Eylül 1908 tarihinde bağımsızlığını ilan etmesine rağmen bu coğrafyadaki eğitim sistemi
içerisinde Türkçenin öğretimi farklı kurumlar aracılığıyla hâlâ devam etmektedir. Bağımsızlığın ilanından
önce Osmanlı Devleti sınırları içerisinde bulunan Balkanlar, Osmanlı’nın izlediği siyasî ve sosyo-kültürel
politikalardan etkilenmekle beraber, bu bölgede yaşayan halkın sosyal yapısı, Bulgaristan’da uygulanan
eğitim sisteminde Türkçe eğitiminin devam etmesini sağlamıştır. Dönemde Türk okullarında kullanılan
Türkçe ders kitaplarının bir kısmı İstanbul’dan gelirken diğer kısmı Bulgaristan’da basılıp kontrol edildikten
sonra kullanılmıştır. Bu kitaplardan biri de Hafız Abdullah Fehmi tarafından kaleme alınan “Çeki Düzen”dir.
Eserde öğrencilere Türkçenin gramer mantığını anlatmakla beraber içerdiği halka ait malzemeleriyle de eser
incelenmeye değerdir. Bu çalışmada eğitimi etkileyen tarihî hazırlık safhaları ve kitabın yazarı hakkında
bilgiler verilmiş, akabinde “Çeki Düzen”in dil bilgisi öğretimi hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Keywords: Çeki Düzen, Hafız Abdullah Fehmi, Türk Dili Grameri,Türkçe Eğitimi,Türkçü Devre
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TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BOŞ ZAMAN YÖNELİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER
AÇISINDAN İNCELENMESİ
1 Yrd. Doç. Dr. MURAT ŞENGÜL - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - Türkçe Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA TAHİROĞLU - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - Sınıf eğitimi ana bilim dalı
3 Diğer RAFET ÖZER SEYFİ - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. Sosyal Bilimler Ens. Yüksek Lisans Öğr. - Türkçe Eğitimi
2

Uzmanlar, boş zamanı genelde yapmak zorunda kalınan şeylerden geriye kalan, bağlayıcılık ve zorunluluktan
uzak bir zaman olarak tanımlamaktadırlar. Bu zaman dilimi, kişinin kendi istekleri doğrultusunda kullanacağı
bir zaman dilimidir. Bireylerin boş zamanlarında gerçekleştirdikleri faaliyetler, doğrudan veya dolaylı olarak
hayatlarının pek çok boyutunu etkileyen bir durumdur. Karaküçük’e (2008) göre “Boş zaman olumlu
kullanılırsa, kişisel ve toplumsal gelişim, olumsuz kullanılırsa bunalım, başıbozukluk gibi problemler
doğurabilmektedir. Bu durum da toplumun önemli bir kesimini oluşturan ‘gençlik’ için çok daha
önemsenmesi gereken bir olguyu ortaya koymaktadır.” Ancak günümüz gençliği erken yaşlardan itibaren
boş vakitlerinin çoğunu sanal mekânlarda geçirmektedirler. Bu durum, gençlerin zamanı verimli kullanma,
geleceğe hazırlanma, okuma, spor yapma, sanatsal faaliyetlerde bulunma, dinlenme, eğlenme, düşünme,
yeni fikirler yaratma, yeni projeler üretme gibi faaliyetlerden alıkoymaktadır. Bu yüzden gençlere, kendi
beğeni alanlarına ve yaşam tarzlarına uygun olarak rehberlik edilmesi önem arz etmektedir. Bu konuda da
gençlerin yetişmesinde önemli bir role sahip olan öğretmenlere çok iş düşmektedir. Ancak öğretmenlerin
boş zamanı değerlendirmeye yönelik birikimleri ve bakış açıları da oldukça önemlidir. Bu düşünceden
hareketle, öğretmenler daha adaylık sürecindeyken onların boş zaman yönelimlerinin belirlenerek bu
zamanı verimli kullanmalarına yönelik çalışmaların yapılması önem arz etmektedir. Çalışmamızda “Türkçe
öğretmen adaylarının boş zaman yönelimlerinin “cinsiyet, yaş, yaşam koşulları (aile ile yaşama, aileden uzak
yaşama, evde kalma, yurtta kalma vb.) gibi değişkenler açısından incelenmesi ve tartışılması amaçlanmıştır.”
Tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmada Wang, Kao, Huan ve Chi-Wu (2011) tarafından geliştirilen,
Akgül ve Karaküçük (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan “Boş zaman yönelimi ölçeği” öğretmen adaylarına
uygulanmıştır. Uygulama sonucu elde edilen verilere göre cinsiyet ve yaş değişkenlerinde boş zaman
yönetimi açısından anlamlı bir fark bulunmazken yaşam koşulları açısından ailelerinin yanında yaşayarak
eğitim gören öğrenciler ile ailelerinden uzakta eğitim gören öğrenciler arasında ailelerinin yanında
yaşayanların lehine boş zamanı programlamada anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.
Keywords: Türkçe öğretmeni adayları, Boş zaman yönelimi, Yaşam koşulları
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TÜRKÇE ÖĞRENEN SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN OKULLARDAKİ OLUMSUZ SOSYAL
DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
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2 Yrd. Doç. Dr. MURAT ŞENGÜL - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - Türkçe Eğitimi
3 Diğer BUKET SEDA PİŞKİN - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. Sosyal Bilimler Ens. Yüksek Lisans Öğr. - Türkçe Eğitimi
1

Bazı uzmanlara göre okul hayatıyla beraber çocukların çevreye uyum sürecide başlamaktadır. Alan yazında
bu konuyla ilgili yapılan birçok araştırma bulgusu; bu dönemde çocukların başkalarını tanımaya
başladıklarını, çift yönlü iletişim kurmaya başladıklarını, sosyal ortamda iletişim kurma becerisine sahip
olmayan çocukların arkadaş ilişkilerinin zayıf olduğunu ve okul başarılarının düştüğünü, sosyal ortamda
huzursuz bir yapı sergilediklerini vb. çeşitli sonuçları ortaya koymaktadır. Özellikle yabancı uyruklu
öğrencilerin farklı kültürlerden ve sosyal yapılardan gelmeleri onların yeni girdikleri kültüre ve sosyal yapıya
ayak uydurmalarını zorlaştırmaktadır. Sarıkaya’ya (2014: 247) göre “İnsan doğduğu, büyüdüğü, çocukluk
dönemini geçirdiği ve kendini ilk kanıtlama dönemini annesi, babası, çevresiyle yaşadığı kültürle ilk
karşılaştığı yerden ayrılıp başka yerde yaşamak zorunda kaldığı zaman, bir tür travma, örselenme
yaşamaktadır. Bu duygu durumları göz önüne alındığında bir ülkede göçmen durumunda olan çocukların
duygusal ve davranışsal sorunlar yaşama olasılığı yüksektir.” Türkiye, bulunduğu konum itibariyle uzun
yıllardır göç alan bir ülkedir. Son yıllarda da özellikle Suriye’de yaşanan savaşlar, bu ülkeden batı ülkelerine
yönelik göçmen akımını tetiklemiş ve bu sebeple Türkiye’ye göç eden kişi sayısını oldukça artırmıştır.
Ülkemize gelen bu göçmen çocuklarının eğitimlerinin tamamlanması için yoğun çabalar harcanmaktadır.
Ancak etkili bir eğitim verilmesi için yukarıda bahsedilen sorunların tespit edilip gerekli çözüm yollarının
bulunması önem arz etmektedir. Bu sorunlar göz önünde bulundurularak çalışmamızda Türkçe öğrenen
Suriyeli öğrencilerin okullardaki olumsuz sosyal davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama
modelinin kullanıldığı bu araştırmada W. Merrell (1993) tarafından geliştirilen ve Yukay-Yüksel (2009)
tarafından Türkçeye uyarlanan “Olumsuz Sosyal Davranışlar Ölçeği” Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilere
uygulanmıştır. 355 katılımcıdan elde edilen verilere göre bu öğrencilerin genelinde kısmen saldırgan-sinirli,
antisosyal-agresif oldukları ve kısmen de yıkıcı taleplere sahip oldukları saptanmıştır. Öğrenciler bireysel
olarak incelendiğinde; bazılarında saldırganlık, sinirlilik, antisosyallık, agresiflik ve yıkıcılık gibi bulguların
birine veya birkaçına birden rastlanmıştır. Bu sonuçlar, alan yazınındaki göçmen çocuklarının duygusal ve
davranışsal problemler yaşadıklarına dair sonuçlarla örtüşmektedir.
Keywords: Olumsuz sosyal davranış, Göçmen öğrenciler, Türkçe öğrenen öğrenciler.
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YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YAZMA EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
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3 Öğretmen FADİM NUR YILDIZBAŞ - MEB - SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

Yazma eğitimi, dil öğrenme ve öğretme becerilerinde önemli bir yer tutmaktadır. Yazma eğitimi kelimeleri
doğru yazmaktan oluşan basit bir eylem değildir. Ülkemiz’e Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçan milyonlarca
Suriye vatandaşı yerleşmiş ve yaşamlarını yaklaşık beş yıldır burada sürdürmektedirler. Bunların çocuklarının
eğitimden geri kalmamaları ve Türkiye’ye uyum sağlamaları kapsamında yaklaşık 325 bin çocuğa okullarda
eğitim verilmektedir. Yapılan bu çalışmada Türkiye’de eğitim alan bu çocuklara Türkçe öğretimi çalışmaları
sırasında yazma eğitiminde öğretmenlerin karşılaştığı sorunları tespit etmektir. Nitel araştırma yöntem ve
tekniklerine göre yürütülen bu çalışma Konya, İstanbul ve Mersin illerinde Suriyeli çocukların eğitiminde
görev alan sınıf öğretmenleriyle yürütülmüştür. araştırmanın verilerinin analizinde içerik analizi yöntemi
kullanılmıştır. Araştırma sonunda Suriyeli öğrencilerin Arap alfabesine olan alışkanlık nedeniyle soldan
yazma ve defteri soldan kullandıklarını, Latin harflerine olan alışkanlık nedeniyle Türkçe i, ö, ş, ç, gibi
karakterlerin yanlış yazıldığı ve sesli harflerin zaman zaman kullanılmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
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ŞİİR TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
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Öğrencilerin şiire yönelik tutumları ile ilgili alanyazın incelendiğinde henüz yeterince çalışma yapılmadığı,
özellikle yurt içinde öğrencilerin şiire yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme
aracının olmadığı görülmektedir. Bu çerçevede çalışmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin şiire yönelik
tutumlarını belirmek için kullanılabilecek bir tutum ölçeği geliştirmektir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik
çalışmaları toplam 1277 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi
sonucunda ölçeğin, toplam varyansın %61.64’ünü açıklayan 4 faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir.
Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı 0,930; Barlett Testi anlamlılık değeri 0,000 bulunmuştur.
Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,930 olarak bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin güvenirliğine ilişkin
bilgileri elde etmek amacıyla kararlılık özelliği incelenmiş ve test-tekrar-test yönetimi kullanılmıştır. Ölçeğin
kararlılığı için kanıt gösterilebilecek iki uygulama arasındaki korelasyon ,87’dir. Ölçeğin dört faktörlü
yapısının doğrulanması amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizinde Ki-kare (χ2= 836,68, sd= 289, p=0.00)
değerinin anlamlı olduğu görülmüştür. Uyum indeksi değerleri ise RMSEA= 0,051, SRMR= 0,050 NFI= 0,94,
CFI= 0,96, GFI= 0,92, AGFI= 0,90 olarak bulunmuştur.
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LİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞARISIZLIK
NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
2
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YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı), Türkiye Bursları, YÖK, UNHCR (Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği) ve DAFİ (Albert Einstein Alman Akademik Mülteci Girişimi Fonu) burslarının
yaygınlaşması neticesinde yabancı uyruklu öğrenciler lisans ve lisansüstü öğrenimlerini Türkiye’de maddi
açıdan daha rahat bir şekilde sürdürebilmektedir. Özellikle Suriye’de yaşanan siyasal ve sosyal problemler
nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin sığındıkları ülkelerin başında Türkiye
gelmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin büyük çoğunluğunu Suriyeli misafir öğrenciler oluşturmaktadır.
Yabancı öğrenciler hazırlık öğrenimlerini tamamladıktan sonra lisans öğrenimlerine başlamaktadırlar.
Gaziantep Üniversitesi, yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek oranda tercih ettiği üniversiteler arasında yer
almaktadır. Bu çalışmanın amacı Lisans düzeyinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin başarısızlık
nedenlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere başarısızlık durumlarının tespiti için açık uçlu
sorular yöneltilmiş ve bu sorulara verilen cevaplar içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Gaziantep
Üniversitesinde 2015-2016 öğretim yılında 1365 yabancı uyruklu öğrenciden 505’i hazırlık öğrenimi
görmemiştir. Öğrencilerin 860’ının “Genel Akademik Not Ortalaması” bulunmaktadır. Bu öğrencilerden
386’sı başarısızdır. Başarısız olan 200 öğrenciye başarısızlık durumlarının anlaşılmasına yönelik açık uçlu
anket soruları yöneltilmiştir. Öğrencilerin verdiği cevaplar içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiş ve
aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. Öğrenciler: Derslerde anlatılanları anlamadıklarını, sebebinin ise
derslerde karşılaştıkları Türkçenin hazırlık döneminde öğrenilen Türkçeyle anlaşılmadığını (%54),
Kendilerinin ve/veya ailelerinin geçimini sağlamak amacıyla çalışmak zorunda olduklarından derslere devam
edemediklerini ya da derslere verimli çalışamadıklarını (%28), Seçmiş oldukları bölümle ilgili uyumsuzluk
yaşamalarını (%8) ve Diğer sebepleri (%10) belirtmişlerdir. Elde edilen verilerden hareketle öğrencilerin
başarısızlık nedenlerinin başında hazırlık öğrenimleri sırasında aldıkları dil eğitiminin akademik düzeydeki
öğrenme ihtiyaçlarını karşılayamadığını söylemek mümkündür. Bu nedenle akademik dil eğitimine özellikle
önem verilerek gerekli program, ders materyal ve içerikleri hazırlanması önerilerinde bulunulmuştur.
Keywords: Yabancı uyruklu öğrenciler, başarısızlık nedenleri, akademik dil (Türkçe).
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Ders kitapları, öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan en temel kaynaktır. Bir anlamda ders kitapları öğretim
programlarının kazanımlarının gerçekleştirilmesinde somut bir araç özelliği göstermektedir. Bundan dolayı
ders kitaplarının öğretim programlarına, öğrencilerin düzeyine ve dünyasına uygun olması ve onların
öğrenmesini kolaylaştırıcı nitelikte olması gerekmektedir. Çünkü nitelikli hazırlanmış ders kitapları, öğretim
programının sınıf içinde ya da dışında etkili uygulanmasına katkı sağlar. Bu durum özellikle Türkçe öğretimi
ve ilk okuma yazma öğretimi dersleri için ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü okuma yazma öğretimi büyük
oranda metinler üzerinden yürütülmektedir. Bundan dolayı ilk okuma yazma kitaplarında yer alan metinler
gerek anlamsal gerekse yapısal açıdan yeterli olmalıdır. Metinlerin yetersiz olması, öğrencinin okuma ve
anlama becerisini geliştirmeyi zorlaştırır. Aynı zamanda onların okumaya karşı olumsuz tutum geliştirmesine
neden olabilir. Bu gerekçeler, ilk okuma yazma kitaplarındaki metinlerin incelenmesini gerekli kılmaktadır.
Yapılan bu araştırmada da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılında kullanılmak
üzere hazırlanan “İlkokul 1. Sınıf İlk Okuma Yazma Kitabı”nda yer alan metinlerin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Metinlerin özellikle anlamsal
özellikleri ele alınmıştır. Verilerin analiz edilmesinde betimsel analiz tekniğine yer verilmiştir. Elde edilen
verilere göre ilkokuma yazma kitabında yer alan metinlerin çoğunluğunun anlam ve okuma kolaylığı
yönünden eksik olduğu görülmüştür. Bu sonuç okuma yazma öğretimi açısından bir sorun olarak
yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına ilişkin alan yazına bağlı tartışmalara yer verilmiştir.
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Yazma, dört temel dil becerilerinden birisidir. Birey yazma sayesinde herhangi bir konudaki duygusunu,
düşüncesini, isteğini, şikayetini ifade edebilir. Öğrenciler açısından bakıldığında ise yazma, bunların yanında
akademik görevler için kullanılan bir beceridir. Öğrenciler yazma yoluyla kendini ifade ettiği gibi, bu beceriyi
kullanarak yeni bir bilgiyi öğrenme, öğrendiği bilgiyi kayıt altına alma ya da öğrendiklerini yazma yoluyla
tekrar etme fırsatı bulmaktadır. Diğer bir ifadeyle öğrencilerin yazma becerisindeki başarısı, onun hem
günlük yaşamda hem de akademik performansı açısından önemli görülmektedir. Bunlara rağmen dil
becerilerinin öğretiminde yazma becerisi ihmal edilen alan olarak ifade edilmektedir. Öğrencilerin yazılı
anlatım becerilerinin geliştirilmesi ve buna yönelik önerilerin getirilmesi gerek literatür gerekse sınıf içi
uygulamalar açısından gerekliliktir. Bu durum özellikle ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri açısından ayrı bir
önem arz etmektedir. Çünkü bu sınıf düzeyinden itibaren öğrencilerinin bağımsız olarak duygu ve
düşüncelerini yazılı olarak ifade etmesi beklenir. Dördüncü sınıf düzeyi becerinin olgunlaşması ve
kullanılması açısından özel bir öneme sahiptir. Bu noktadan hareketle yapılan araştırmada ilkokul dördüncü
sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma farklı sosyoekonomik
düzeyde bulunan 400 dördüncü sınıf öğrencisiyle betimsel tarama deseninde yürütülmüştür. Öğrencilere
öğretim programlarında yer alan değerler teması ile ilgili olarak “yardımlaşma” konusundaki duygu ve
düşüncelerini yazılı olarak ifade etmeleri istenmiştir. Öğrencilerin yazılı anlatımlarının değerlendirilmesinde
çok boyutlu analitik yazılı anlatım değerlendirme rubriği kullanılmıştır. Verilerin analiz işlemleri devam ettiği
için bulgulara sözlü bildiride ve tam metinde yer verilecektir. Sonuçların ilgili alan yazına ve sınıf içi
uygulamalara katkı getirmesi beklenmektedir.
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TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖLÇME-DEĞERLENDİRME OKURYAZARLIKLARININ DERS
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Ölçme-değerlendirme süreci öğretimin temel bir parçasını oluşturmakta ve öğrenmeyi etkileyen en önemli
etkenler arasında yer almaktadır. Bundan dolayı, başarılı bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için
öğretmenlerin ölçme-değerlendirme sürecini etkili bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Alanyazında
etkili bir ölçme-değerlendirme kullanımı için öğretmenlerin sahip olması gereken tutum, bilgi ve yetenekleri
içeren kavram olarak ölçme-değerlendirme okuryazarlığı kullanılmaktadır. Ölçme-değerlendirme
okuryazarlığı; öğretmenlerin ölçme-değerlendirme yaklaşımlarıyla birlikte dört tür bilgi alanını içermektedir.
Bunlar yöntem bilgisi, amaç bilgisi, içerik bilgisi ve ölçme-değerlendirme sonuçlarını yorumlama ve kullanma
bilgisidir. Bu çalışmanın amacı ölçme-değerlendirme okuryazarlığı bilgi alanlarından olan yöntem ve amaç
bilgisinin Türkçe öğretmen adaylarının hazırladıkları ders planlarındaki yansımalarının incelenmesidir.
Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma verileri ‘Ölçme
ve Değerlendirme’ dersi kapsamında gerçekleştirilen bir proje aracılığı ile toplanmıştır. Toplanan verilerin
analizinde ise doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada toplam 76 öğretmen adayının ders planı
incelenerek bulgulara ulaşılmıştır. Bulgulara göre öğretmen adaylarının yazılı yoklamalar ve çoktan seçmeli
testler gibi geleneksel ölçme yöntemlerini, ders sonunda öğrencilerin konuyu anlayıp anlamadıklarını
belirlemek ve not vermek amacıyla daha sık kullandıkları görülmüştür. Bunun yanında öğretmen adayları
öğrencilerin ön bilgilerini ve gelişimlerini görmek amacıyla dersin başında ve ders sürecinde boşluk
doldurma ve eşleştirme testleri gibi geleneksel yöntemler yanında kavram haritaları, bulmacalar ve
yapılandırılmış grid gibi alternatif yöntemleri kullanmışlardır. Sonuç olarak öğretmen adaylarının ders
planlarında daha çok hazırlanması ve puanlanması kolay olan geleneksel ölçme yöntemlerini kullanmayı
tercih ettikleri belirlenmiştir. Alternatif yöntemleri ise genelde derslerini biçimlendirme amacıyla
kullanmayı planladıkları görülmüştür.
Keywords: Türkçe öğretmeni adayları, ölçme-değerlendirme, ölçme-değerlendirme okuryazarlığı
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SURİYELİ MÜLTECİ ÇOCUKLARA TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETEN TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİNİN
SINIFLARDA KARŞILAŞTIKLARI İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
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Sınıf ortamında eğitsel amaçların gerçekleştirilmesine engel olan istenmeyen (olumsuz) öğrenci
davranışlarına Suriyeli mülteci çocukların Türkiye’de öğrenim gördüğü sınıflarda da rastlanmaktadır.
İstenmeyen öğrenci davranışlarının belirlenmesi ve bunların ortadan kaldırılması öğretim sürecinin
verimliliği açısından çok önemlidir. Bu çalışma, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Suriyeli
Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” kapsamında görev yapan Türkçe
öğreticilerinin sınıflarda karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışlarını belirlemek ve bunlara çözüm
önerileri geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, nitel bir araştırmadır. Araştırmanın verileri, nitel veri
toplama tekniklerinden “görüşme” ile elde edilmiştir. Bu çalışmadaki görüşmeler, “yarı yapılandırılmış
görüşmeler” şeklinde gerçekleştirilmiştir. “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun
Desteklenmesi Projesi” kapsamında görev yapan 45 Türkçe öğreticisine yarı yapılandırılmış 6 soruluk
mülakat soruları sorulmuş ve cevaplar alınmıştır. Mülakat sorularına verilen cevapların analizi devam ettiği
için bulgular ve sonuç kısmı daha sonra açıklanacaktır.
Keywords: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, sınıf yönetimi, istenmeyen öğrenci davranışları
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ARUZ EĞİTİMİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
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Divan edebiyatının öğretimi ile ilgili karşılaşılan başlıca problemlerden biri gerek ortaöğretimde gerekse
yükseköğretimde aruz vezninin öğretilmesi sorunudur. Alan yazın incelendiğinde edebiyat eğitimi ile ilgili
çalışmaların çok yetersiz olduğu, aruz vezni ve öğretimi ile ilgili çalışmalarınsa yok denecek kadar az olduğu
görülmektedir. Aruz vezni üzerine yapılan çalışmalar daha çok aruz vezni ile ilgili teorik bilgilerin verilmesi
ve aruz vezni ile ahenk arasındaki ilişkinin ortaya konması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma aruz
eğitiminde tartışılan konulardan biri olan öğrencilerin heceleri sayarak ezberledikleri kalıplardan hareketle
mi, yoksa tef’ilelerden hareketle mi aruz veznini daha kolay bulduklarını ortaya koymak amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Çalışma 2016-2017 öğretim yılı güz yarıyılında yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini
Ahi Evran Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde 1. sınıfta öğrenim gören 60 öğrenci oluşturmaktadır.
Çalışmada, ön test ve son teste dayalı deneysel desen araştırması kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre
öğrenciler heceleri sayarak ezberledikleri kalıplardan hareketle aruz veznini daha kolay bulmaktadırlar.
Keywords: aruz vezni, şiir öğretimi, Türkçe eğitimi
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Araş. Gör. BİLAL ŞİMŞEK - Akdeniz Üniversitesi - Türkçe ve Sosyal Bilimler
3 Y. Lisans Öğr. BETÜL KOPARAN - Akdeniz Üniversitesi - Türkçe ve Sosyal Bilimler
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Bu çalışmanın amacı, Türkçenin reklamlarda kullanılan söz varlığını tespit etmektir. Çalışma, nitel araştırma
yönteminin doğasına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama tekniği olarak doküman
incelemesinden yararlanılmıştır. Google’ın görüntülenme sayısı, izlenme süresi gibi unsurları göz önüne
alarak 2017 yılının haziran ayı için yayımladığı Türkiye’de en çok izlenen 10 reklam doküman olarak
kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizi için betimsel analiz tekniği uygulanmış bu çerçevede “kelime
türleri, atasözü, deyim, ikileme ve kalıp sözler” temaları oluşturulmuştur. Araştırmanın sonucunda, söz
varlığını tespit etmek için oluşturulan temaların yeterli sıklığa erişemediği söylenebilir. Reklamların
genelinde kullanılan kelimelerin, söz varlığımızın zenginliğini tam olarak yansıtmadığı düşünülmektedir.
Bunun yanında ikilemelerin, kalıp sözlerin ve deyimlerin kullanım sıklığının oldukça düşük olduğu ayrıca
atasözlerinin hiç kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bireylerin medya ile her an etkileşimde olduğu
düşünüldüğünde çıkan sonuçların dile yansımaları kaçınılmazdır. Türkçe öğretim programının
uygulanmasında ve kazanımların öğrencilere tam olarak aktarılmasında temel taşlardan biri olarak
görülebilecek söz varlığına gereken önem verilmelidir. Bu noktada söz varlığımızı korumak ve
zenginleştirmek için MEB, RTÜK, TDK gibi yetkili kurumların ortak çalışmalar yapması gerekli görülmektedir.
Keywords: Türkçe öğretimi, söz varlığı, reklam
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MACARİSTAN’DA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARIN ANA DİLİ (TÜRKÇE) EĞİTİMİ
1

Yrd. Doç. Dr. BERKER KURT - Akdeniz Üniversitesi - TÜRKÇE EĞİTİMİ

Almanya, Fransa, Avusturya ve Hollanda kadar olmasa da önemli sayıda Türk nüfusu barındıran Avrupa
Birliği üye ülkelerinden biri de Macaristan’dır. Siyasi, sosyal, ekonomik ve tarihî açından, Türkiye ve Türklükle
güçlü bağlara sahip olan Macaristan, Türklerin yaşadığı önemli bir merkezdir. Avrupa Konseyi tarafından
sunulan Avrupa Ortak Başvuru Metni ve Avrupa Dil Portföyü ile Avrupa’da yaşayan vatandaşların yabancı
dil; azınlık ve göçmenlerin de ana dillerini öğrenmeleri garanti altına alınmış; çok dillilik ve çok kültürlülük
desteklenmiştir. Bu çerçevede birlik üyesi Macaristan’ın da Türk çocukların ana dili eğitimini desteklemesi
temel beklentidir. Araştırmanın amacı, Macaristan’da yaşayan Türk çocukların ana dili kullanımı ve eğitimine
ilişkin durumlarını veli görüşleri doğrultusunda ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşmak için velilere seçmeli ve
açık uçlu sorulardan oluşan anket uygulanmıştır. Araştırma bulguları, Türk çocukların ana dili eğitimi
almadığını, Macar eğitim kurumları tarafından bu konuda herhangi bir çalışmanın yapılmadığını
göstermektedir.
Keywords: Ana dili, Türkçe eğitimi, Macaristan, Avrupa Birliği, çok dillilik.
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. BERKER KURT

TÜRKİYE VE MACARİSTAN’DA ANA DİLİ EĞİTİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARININ
KARŞILAŞTIRMASI
1

Yrd. Doç. Dr. BERKER KURT - Akdeniz Üniversitesi - TÜRKÇE EĞİTİMİ

Bu araştırmanın amacı Türkiye ve Macaristan’da ilkokul 1 ve 2. sınıflarda ana dili derslerinde kullanılan ders
kitaplarını farklı açılardan karşılaştırmaktır. Karşılaştırmada 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında devlet
okullarında okutulacak ders kitapları kullanılmıştır. Ders kitaplarının çeşitliliği, tasarımı, görsel unsurların
kullanımı, metinlerin tür ve içerik özellikleri karşılaştırmanın temelini oluşturmaktadır. Araştırma bulguları,
Macar öğrencilere sunulan ders kitaplarının çeşitliliğinin fazla, tasarım ve içeriğinin de daha zengin olduğunu
ortaya koymaktadır. Bu açıdan Türkçe ders kitaplarına örnek olacak niteliktedir.
Keywords: Ana dili, ders kitapları, içerik analizi, Macaristan, Türkiye
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FABLLARIN DEĞER EĞİTİMİNDEKİ ÖNEMİ
1

Öğretmen ERTUĞRUL ERCAN - Uşak Ünivertsitesi - Türkçe Eğitimi
2 Doç. Dr. EROL DURAN - Uşak Üniversitesi - Temel Eğitim

Çocuklar için hazırlanmış edebi ürünler dilin öğrenilmesi ve öğretilmesi konusunda çok önemlidir. Hem Batı
edebiyatında hem de doğu edebiyatında geçmişi köklü olan fabllar, günümüzde çocukların ilgisini
çekebilecek masalımsı eserler içerisindedir. Fabl metinlerinin uzunluğu çocukların anlamasına ve
dinlemesine uygundur. Ayrıca ders verme amacının olması, eğitimsel olarak kullanılmasını da sağlamaktadır.
Her ne kadar fabllarda karşılıklı iyilik yapan, bireysel ve kötü örnek teşkil eden kahramanlar olsa da eleştirel
düşünmeyle çocuğun iyi değerlere ulaşması sağlanabilir. Bu araştırmanın amacı fablların eğitimsel işlevini
ve değerler eğitimindeki yerini ortaya koymaktır. Bu amaçla “Çocukların en fazla hatırladığı fabllar nedir?”
sorusunu tespit etmek amacıyla 102 öğrenciye 100 fabl metni verilmiş, frekans sıklığı en çok olan ilk dokuz
fabl üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada betimsel nitelikli nitel model kullanılmıştır. Araştırmanın verileri
doküman incelemesi, betimsel analiz ve içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu dokuz fabl metnindeki
değerler öncelikle üç Türkçe öğretmeni tarafından UNESCO değerler listesine göre incelenmiştir. Daha sonra
araştırmacı, bu fablları 2016/ 2017 Eğitim Öğretim yılında Afyon ile Konya ilinde eğitim gören 22 farklı 5.
sınıf öğrencisine okutarak öğrencilerin düşüncelerini almıştır. Türkçe öğretmenlerinin incelediği
değerlerden de yola çıkarak araştırmacı öğrencilerin düşüncelerini içerik analizi yöntemiyle incelemiştir.
Öğrencilerin olumsuz eleştiride bulunduğu UNESCO değerler listesine zıt düşünceler, ters değer olarak
alınmıştır. Öğrencilerin UNESCO değerler listesine göre örtüşen değerleri de doğrudan değer olarak
alınmıştır. Araştırmanın sonucunda ise öğrencilerin hatırladığı ilk dokuz fablın genellikle ders kitaplarında ya
da okuma kitaplarında en çok erişebilen fabllar olduğu görülmüştür. Bu dokuz fablın sekiz tanesi La
Fontaine’in bir tanesi de Aisopos’ undur. Araştırmaya katılan Türkçe öğretmenleri, fabl metinlerinde
birbiriyle örtüşen değerlere ulaşmanın yanında birbirinden farklı değerlere de ulaşmışlardır. Öğrencilerin
fabllarla ilgili düşünceleri ise genellikle fablın içindeki zıt durumu eleştirmelerine yöneliktir. UNSECO
değerleriyle olumlu yönde örtüşen değerler ters değere göre fabl metinlerinde azdır.
Keywords: Fabl, değerler eğitimi, çocuk edebiyatı
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK VE EMPATİ KAVRAMLARINA İLİŞKİN
ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA BELİRLENMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. FİLİZ METE - Bülent Ecevit Üniversitesi - Türkçe Eğitimi

Öğretmen Adaylarının Alçakgönüllülük ve Empati Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla
Belirlenmesi Perceptions of Teacher Candidates' Concepts of Humility and Empathy Determination by
Metaphors Filiz METE Özet Metaforlar, bireyin yaşadığı hayat doğrultusunda oluşturduğu yorum
farklılıklarının dışavurumudur. Bir kavram için zihninde oluşan imgenin ortaya çıkarılması, o kavrama dair
zihinde olan mevcut algının belirlenmesidir. Bu bağlamda bireyler tarafından oluşturulan metaforların nasıl
ve neden kullanıldığını belirlemek algılarını ortaya çıkarmak için önemli ipuçları verecektir. Bu çalışmanın
amacı, öğretmen adaylarının değerler eğitimi kapsamına giren iki (alçakgönüllülük, empati) kavrama dair
bakış açılarını belirleyebilmektir. Zira eğitimin bireylerin millî, manevî, ahlâkî ve evrensel yönlerini
güçlendirmek gibi “değersel ve tutumsal” işlevi vardır. Bu amaçla, araştırmacılar tarafından konu ile ilgili bir
form hazırlanmış, katılımcıların formda bulunan alçakgönüllülük ve empati kavramı ile ilgili ifadelerdeki
boşlukları metaforlarla doldurmaları ve kullandıkları metaforları gerekçelendirmeleri istenmiştir.
Sonrasında ise oluşturulan metaforların karşılık bulacağı ana temalar belirlenmiştir. Metaforların; olumluolumsuz ve soyut-somut ayrımına göre hangi temalarda yer aldığı, cinsiyete göre farklılık gösterip
göstermediği araştırılmıştır. Çalışma, betimsel tarama modelinde desenlenmiş ve gerçekleştirilmiştir.
Veriler, nitel araştırma yöntemine uygun olarak doküman incelemesi tekniği ile elde edilmiştir. Araştırmanın
çalışma grubunu öğretmen adayı olan 120 katılımcı oluşturmaktadır. Çalışmaya katılım tamamen gönüllülük
esasına dayanmaktadır. Katılımcılara söz konusu kavramlarla ilgili bir nevi ‘algı ultrasonu’ yapılmış, sonuçlar
incelenerek yorumlanmıştır. Anahtar kelimeler: değerler eğitimi, alçakgönüllülük, empati, metafor, algı,
Abstract Metaphors are the expression of differences in interpretation that an individual creates by living.
For a concept, the uncovering of the image that occurs in the mind is the determination of the present mind
that is in the mind of that concept. In this context, determining how and why the metaphors created by the
individual are used will give important clues to reveal their perceptions. The aim of this study is to determine
the perspectives of the two (humility, empathy) grasp of teacher candidates within the scope of values
education. Because education has a "value and attitude" function, such as strengthening the national,
moral, moral and universal aspects of individuals. For this purpose, a form has been prepared by the
researchers and the participants were asked to fill in the gaps in expressions about the concept of humility
and empathy in the form with metaphors. They are required to justify the metaphors they use.
Subsequently, the main themes to be met by the metaphors created have been determined. It has been
researched whether the metaphors differ according to the theme, according to the positive-negative and
abstract-concrete distinction by gender. The study was designed and performed in a descriptive scanning
model. The data were obtained by a document review technique in accordance with the qualitative
research method. The study group of the study is composed of 120 participants who are candidate teachers.
Participation in the work is entirely voluntary. A kind of 'perception ultrasound' was made about the subject
concepts, and the results were examined and interpreted. Keywords: values education, humility, empathy,
metaphor, perception,
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TEOG TÜRKÇE SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
1
2

Araş. Gör. SEMA EREN - Düzce Üniversitesi - Türkçe Eğitimi
Doç. Dr. GÖKHAN ARI - Düzce Üniversitesi - Türkçe Eğitimi

Bu çalışma 2013 Kasım – 2017 Nisan arasında yapılan TEOG sınavlarındaki Türkçe sorularını kapsamakta
olup toplam 160 soru öğretim programındaki kazanımlarla karşılaştırılmıştır. Çalışmanın amacı TEOG
sorularının programdaki kazanımları ne ölçüde karşıladığını tespit etmektir. Çalışmada betimleme
yöntemlerinden betimsel istatistik kullanılmıştır. Sorular ve kazanımlar nitel araştırma yöntemlerinden
doküman incelemesi ve kategori analizi yapılarak karşılaştırılmıştır. Edinilen bulgulara göre soruların dört
temel beceri alanını kapsamadığı ve okuma becerisi alanında yoğunlaştığı öngörülmektedir. Çalışma
tamamlandığında bulgular yorumlarla birlikte sunulacaktır.
Keywords: TEOG Türkçe soruları, öğretim programı, dört temel dil becerisi
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AN INVESTIGATION OF THE DIFFICULTIES OF USING THE TARGET LANGUAGE FOR
COMMUNICATION PURPOSES IN THE LANGUAGE CLASSROOM
1
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2

It is true that the aim of language teaching is to make students use the target language for communication
purposes. But, as language teachers we often realize that students generally tend to use their mother
tongue instead of the target language for communication. Furthermore, students insisting on using the
mother tongue to communicate with the teacher and other students and the teacher trying to give
instruction on the target language has always been undesirable but it is an unfortunately unchanging scene
in foreign language classes. This study was conducted to investigate the distractions for students not to use
the language they are learning in the classroom for communication purposes and suggest new approaches
for foreign language teachers to motivate the students to use the language. The qualitative research design
has been used as a research design in this study. The participants of the study, are 10 English language prep
class students at a state university who are attending school of foreign languages for preparatory education.
A semi structured interview form which includes 5 questions and demographic information of the
participants has been used for collecting data. After examination of the interview questions, the main points
have been categorized into themes such as being shy, fear of making mistakes while speaking, inadequate
knowledge about language and so on. It is found that students have misconceptions about learning
strategies and they should be reminded about the differences of learning verbal, numerical and skill
required lesson. The teachers’ inducement and persistence in using the target language as a communication
tool is necessary for improving communication skills.
Keywords: Language teaching,Speaking skill,Mother tongue,Target language
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As it is widely known the number of students who come Turkey for educational purposes from different
countries is increasing day by day. International students are studying far away from their home country
with an overseas institution may experience several difficulties because of cultural differences and culture
shock is one of them. Overcoming obstacles and solving problems in the new environment is not very easy
since there are lots of new things such as the differences between the languages or cultures.The aim of this
presentation is to examine the difficulties of international students stemming from cultural differences
between the native and foreign cultures of the two countries.This study has been conducted at a state
university and the data have been collected by means of a semi structured form which is prepared by the
researchers including demogragraphic information about the participants.The subjects of this study have
been 10 foreign students who have attended English preparatory class before university education and
come from different countries.The semi structured form have included 5 questions.The answers of the
questions have been examined and categorized into themes by the researchers.The results of the study is
going to be shared with the participants during the presentations.Furthermore there will be some
suggestions for the teachers who have international students in their classrooms.
Keywords: Culture Shock,Language Learning,English Language Teaching
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İLKOKULLARDA DERSE GİREN İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI
PROBLEMLER
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This research aims to determine the problems of primary school English teachers during the lesson time.
The research is carried out in Kayseri, Turkey. Thirteen teachers who made contribution to this research are
working primary schools in Talas the central district of Kayseri. In this research semi structured forms are
used as data collection tool. The answers given in the forms are tested with content analysis method. The
forms consisted of four open-ended questions that give information about the real problems of teachers in
their lessons and categorization of these problems. In the research these questions are answered; What
are the general problems lived in English classes? In terms of classroom management what are the problems
you live? What solutions you offer to have better education process? After the analysis has been made,
teachers stated some sort of problems which are while learning english, students do not even know their
mother language rules, because of the crowd of the classrooms and some students’ misbehaviours students
are living hard conditions in learning, lack of parents support to their kids education and inadequate practice
of english. In return for those problems, teachers want government to increase the number of english hours
and they think that teachers should emphasize on making more practices and give their lessons with
consciousness of structured training and in conclusion they also offer that classrooms should be comprised
of levels.
Keywords: English Teaching,Primary,Classroom Management
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THE USE OF MULTİPLAYER ONLİNE COMPUTER GAMES İN LEARNİNG AND TEACHİNG A
FOREİGN LANGUAGE: A LİTERATURE REVİEW
1

Okutman MEHMET EMRE ALTINBAŞ - Karatay Üniversitesi - Yabancı Diller Koordinatörlüğü

In recent years, the use of computer games in foreign language education has been a popular interest
among researchers. In this regard, the use of multiplayer online computer games in language learning and
teaching has been one of the most important research topics among all computer games. Many multiplayer
online computer games such as massively multiplayer online role-playing games (MMORPGs), first-person
shooter (FPS) games and multiplayer online educational games have been researched in terms of their
effectiveness in learning a language and practicing foreign language skills. This exploratory literature review
was conducted to provide an overview of the recent literature on the effects of multiplayer online computer
games on learning a foreign language and developing foreign language skills. Studies that focused on the
effects of online multiplayer computer games on foreign language learning and indexed by SSCI, SCOPUS or
ERIC were selected and analyzed in terms of their research topics, methodologies, procedures, participants,
computer games they used, major findings and implications for foreign language teaching and learning.
Based on the findings of the review, it was concluded that online multiplayer online computer games
provide a valuable language learning and practice environment for language learners in which they can
improve their grammar and vocabulary knowledge, practice their reading, listening, writing and speaking
skills and improve their autonomous and interactive learning habits.
Keywords: computer assisted language learning,computer games and language learning
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LEXİCAL ANALYSİS OF MOTHER TONGUE INTERFERENCE ERRORS OF TURKİSH EFL LEARNERS
1
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The main goal of this study is to detect errors that have emerged as a result of the mother tongue effect in
the acquisition of written English among Turkish-speaking adult learners of English. The purpose is to
investigate the effects of mother tongue interference and to find out the implications of this transfer
regarding the teaching and learning processes. To find the answers to the research questions, quantitative
and qualitative methods of data analysis have been employed. Consequently, the results of this study are
supposed to prove that mother tongue interference at the level of lexical linguistic category exists. The
participants of this study are the students of three different classes at a private university, including fifty
Pre-intermediate students. A placement test was held at the beginning of the course that included higher,
mid and lower classes of the same level. Students’ written products have been provided from the students’
Third Quarter Final Writing Exam. The program is run by English Preparatory School at a private university
in Central Anatolia. The same course book is applied in the program, so the risk of error margin due to
material use will be nullified.
Keywords: SLA,interference,error analysis,transfer
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FOSTERİNG REFLECTİVE THİNKİNG SKİLLS OF ELT PRE-SERVİCE TEACHERS
1
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In teacher education, school practicum is one of the most necessary applications that need to be taken
seriously in order to foster equipped teachers. School practicum gives pre-service teachers a chance to
observe and, to some extent, apply their own teaching and in return to develop a reflective approach to
their own teaching practice also with the support of supervisors. This critical, real world teaching is the first
chance of pre-service teachers to interact with real students and to be in real classroom environments. The
primary aim of this study is to build a bridge between the supervisors and their students in developing
reflective thinking skills of student teachers to flourish their teaching. In order to do so, ELT 4th year preservice teachers’ experiences and views as a result of those experiences at the school practice were
questioned via interviews in order to learn about the effectiveness of the methods and materials that their
supervisors use to help them to be reflective. As a result, it was found that supervisors play a major role in
helping pre-service teachers’ reflective development, however as everybody is different so does the preservice teachers. One method that was practical and useful for one may not be applicable for the other.
Therefore, supervisors should use various methods and materials for their assigned pre-service student
teachers and do not force them to use the same reflective tools. In fact, pre-service teachers can choose
from the given options and take the responsibility of their own.
Keywords: teacher education,reflective thinking,pre-service teachers,English language teaching,school practicum
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ASSESSMENT OF YOUNG LEARNERS’ FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE IN PRIMARY
EDUCATION
1
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This study primarily aims to identify the teachers’ beliefs and practices in the assessment of young learners’
progress in EFL classes in primary education, especially 2nd and 3rd Graders. To collect data, an interview
developed in the light of the studies in the area was applied to 8 randomly selected teachers working with
young learners at primary schools. As a result, it was found that interviewed teachers are aware of the
target group needs and interests and they try to add contemporary assessment methods in their practice.
Besides, the participants were all young by chance and they at least had a course on young learners at
university. Yet, one course is not enough to put the knowledge into practice. Teachers need more courses
to specialize in this area and when it is considered that there was not such a course in the past, it can be
concluded that older English teachers need more in-service training.
Keywords: assessment, foreign language, language competence, primary education, young learner
Corresponding Author: Okutman DERYA TUZCU EKEN
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ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ EMPATİK DÜŞÜNME BECERİSİ
1

Dr. FATMA KARAMAN - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Alman dili Eğitimi

Eğitim ve öğretim ortamlarında öğrencilerin genellikle zihinsel gelişimine önem verilmekte, duygusal
yönden de gelişmeleri gerektiği ihmal edilmektedir. Oysaki sosyal bir varlık olan insan için duygusal gelişim
çevresiyle sağlıklı bir iletişim kurabilmesi noktasında önemli bir yere sahiptir. Bu durum bilgiye ulaşmanın
çok kolay hale geldiği, teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde bilişsel yeterliliğin yanında duygusal
yeterliliğin önemini ön plana çıkarmıştır. Bu duygusal yeterliliklerden biri de empatidir. Öğretmenlerin
kişilerarası ilişkileri, empatik düşünme becerisinin gelişmiş olması öğrenciyle ilgili iletişimi daha sağlıklı hale
getirecek ve dolaylı olarak bu durum öğrenme ve öğretme sürecini de etkileyecektir. Bu çalışmada Almanca
öğretmen adaylarının empatik düşünme beceri düzeyleri araştırılmış ve bu düzeyin cinsiyete göre farklılık
gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırmada betimsel araştırma modellerinden olan tarama yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında
2016-2017 yılında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Dökmen’in
1988 yılında geliştirdiği “Empati Eğilim Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonunda Almanca öğretmen adaylarının
empatik düşünme becerilerini geliştirmek için öneriler sunulmuştur.
Keywords: Almanca öğretmen adayları, empatik düşünme becerisi, sınıf içi iletişim
Corresponding Author: Dr. FATMA KARAMAN

ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALLARINDA ANADİLDEN HEDEF DİLE ÇEVİRİ DERSİNİN
YABANCI DİL OLARAK ALMANCA ÖĞRETİMİNE KATKISI
1

Dr. FATMA KARAMAN - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Alman Dili Eğitimi ABD

Çeviri iki yönlüdür. Bilindiği gibi bir cümle veya metin yabancı dilden anadile; aynı zamanda anadilden
yabancı dile çevrilebilir. Ancak çeviri esnasında bu ikisi arasında farklar söz konusudur. Yabancı dilden
anadile çeviri yapılırken öğrenci daha az bir zihinsel süreçten geçmekte ve daha az enerji harcamaktayken;
anadilden yabancı dile çeviri sürecinde öğrenci, daha fazla zihinsel çaba göstermektedir ve dolayısıyla
öğrencinin buradaki kazanımının daha çok olması yüksek bir olasılıktır. Bu bağlamda bu çalışmada anadilden
hedef dile çevirinin yabancı dil öğretimine etkisi, öğrenci görüşleri de alınarak incelenmiştir. Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Alman Dili Eğitimi Anabilim dalında öğrenim gören ikinci
sınıf öğrencileriyle bir dönem boyunca “Uygulamalı Çeviri” dersi yürütülmüştür. Bu ders, haftada üç saat
olmak üzere dönem boyunca 42 saat olarak araştırmacı tarafından yürütülmüş ve derste sadece Türkçeden
Almancaya çeviri uygulamaları yapılmıştır. Çalışmada doküman analizi yapılmıştır. Dönem sonunda otuz
öğrencinin yazılı olarak görüşleri alınmış ve değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda öğrencilerin
anadilden hedef dile çeviride öğrenmiş olduğu dilsel yapıları kullanabilme imkânı elde edebildiği, çevirinin
kelime öğretimine, öğrenciyi güdülemeye, öğrencinin öz değerlendirme yapmasını sağlayarak
değerlendirme sürecinin içerisinde yer almasına katkı sağladığına ulaşılmıştır. Ayrıca dönüt düzeltme görevi
görmüştür. Çeviri sayesinde öğrenci yapıyı farkında olarak kullandığı için öğrencide dil bilinci oluşturmuştur.
Keywords: Çeviri Uygulamaları, Yabancı Dil Öğretimi, Anadilden Hedef Dile Çeviri.
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AN INVESTIGATION INTO THE USE OF COHESIVE DEVICES BY EFL LEARNERS
1

Okutman HATİCE OKYAR - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Yabancı Diller Yüksekokulu

This study aimed to investigate the use of grammatical cohesive devices by EFL learners in their writing.
With this purpose in mind, students’ writing papers (n=31) were gathered and analyzed to gain a deeper
insight into how the target cohesive devices are used. During the analysis process, the distribution of
grammatical cohesive devices (e.g. reference, conjuctions) in each paper was categorized. Then, each
category was divided into subcategories and exemplified. After that, the frequencies and percentages
related to the use of the target cohesive devices were identified. In the light of the findings of the study,
some pedagogical implications were suggested.
Keywords: grammatical cohesive devices, cohesion, EFL learners
Corresponding Author: Okutman HATİCE OKYAR

YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
1

Yrd. Doç. Dr. HÜMSET SEÇKİN - Akdeniz Üniversitesi - Eğitim Programları ve Öğretim
2 Yrd. Doç. Dr. ABDULLAH ARSLAN - Akdeniz Üniversitesi - İngiliz Dili Eğitimi
3 Yrd. Doç. Dr. SALİH ÖZENİCİ - Akdeniz Üniversitesi - Alman Dili Eğitimi

Yabancı dil öğretim sürecinde, diğer bütün alanlarda olduğu gibi temel amaç öğrencilerin dil öğretim
programında hedeflenen kazanımlara ulaşmasını sağlamaktır. Kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını saptamak
için ölçme ve değerlendirme işlemleri gerçekleştirilir. Öğretmenlerin kullandıkları ölçme ve değerlendirme
yöntem ve tekniklerinin hedeflenen kazanımlara öğrencilerin ulaşmasına katkı sağlar nitelikte olması önem
taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğretmenlerinin kullandıkları ölçme ve değerlendirme
yöntem ve tekniklerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu'nda görev yapan 120 yabancı dil okutmanına Değerlendirme Yöntemleri Anketi uygulanmıştır.
Okutmanların kullandıkları değerlendirme yöntem ve tekniklerini belirlemek için uygulanan ankette 61 adet
5’li Likert-tipi soru kullanılmıştır. Anketin güvenirliği .81 olarak hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen
veriler bulgular ve sonuçlar kısmında tartışılacaktır.
Keywords: yabancı dilde ölçme ve değerlendirme,yabancı dil,yöntem ve teknikler
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THE VIEWS OF INSRUCTORS ON USING MOTHER TONGUE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
2

1 Okutman FUNDA UĞURLU - Kocaeli Üniversitesi - yabancı diller yo
Yrd. Doç. Dr. ASLIHAN KUYUMCU VARDAR - Düzce Üniversitesi - Eğitim Bilimleri

The purpose of this study is to investigate the views of insructors on using mother tongue in foreign
language teaching. This study is a descriptive research and in this study, qualitative research methods were
used. Study group was decided by purposeful sampling method. In the spring and fall terms of 2015-2016
school year, 4 instructors using a coursebook in their prep classes of the School of Foreign Languages of a
public university took part in this study. Interview was the data collection instrument in this study.
Interviews were carried out with 4 instructors teaching in both levels (Elementary – Starter), and types of
education (Morning – Evening). For interviews, semi-structured interview forms were used. Each interview
was recorded to be examined another time. After those records were written down, they were analysed by
content analysis method. According the results of interview analysis, it was found that instructors used L1
“when it is necessary”. It is also found that the use of mother tongue can differ according to the class levels
and mother tongue is used especially for grammar teaching. By going out of these results, it was found out
that intructors’ using mother tongue in teaching foreign language had an important role. Some advice
especially related to the practices in different levels and types of education was given.
Keywords: Foreign language teaching; use of mother tongue; the instructors
Corresponding Author: Okutman FUNDA UĞURLU

EFL LEARNING ENVIRONMENT: A THEORATICAL MODEL SUGGESTION AND INSTRUMENT
DEVELOPMENT
1

Öğr. Gör. Dr. GÜLÇİN MUTLU - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Temel Yabancı Diller
2 Prof. Dr. ALİ YILDIRIM - Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Eğitim Bilimleri

Learning environments research is a firmly established research venue in educational research and Fraser
(1998, p. 7) points out the presence of “a rich diversity of valid, economical and widely-applicable
assessment instruments” to examine classroom learning environments. In line with Fraser (1998), there are
some extremely popular instruments to investigate classroom learning environments in the literature;
however, given these instruments, it is seen that they all focus on several facets of a general classroom
context with no specific emphasis on the disciplines or courses to be investigated. Moreover, most of these
instruments have often been utilized to investigate science classrooms though no specific context has been
identified for their utilization. However, all human contexts appear to have their own particular presiding
ethos and conditions and therefore, there is a need to develop a new instrument particularly focusing on a
discipline or a subject. Hence, the researchers aimed at developing a new learning environment instrument
to investigate student perceptions of the EFL classroom environment. This study will present the instrument
development process of the EFL Learning Environment Questionnaire (QEFL-LE). The development of QEFLLE followed an intuitive-rational method to instrument design realized in three steps, a) identification of
salient dimensions, b) writing sets of items in line with the salient dimensions and c) field test of the
instrument. For this purpose, 1365 English preparatory program students responded the QEFL and the data
collected during the field-testing were subjected to factor analysis to test the factor structure of the
instrument. The results revealed the presence of six sub-factors in the QEFL which were further named as
a) course planning and organization, b) materials environment, c) communicative approach-oriented
implementation practices, d) teacher supportive behaviors, e) feedback and guidance on the assessment
tasks and f) authenticity and congruency with reality of the assessment tasks.
Keywords: learning environment, EFL learning environment, EFL classroom environment
Corresponding Author: Öğr. Gör. Dr. GÜLÇİN MUTLU
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ORTAOKUL 5. SINIF “YABANCI DİL HAZIRLIK” EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
2

1 Yrd. Doç. Dr. ATİLLA ÖZDEMİR - Sinop Üniversitesi - Matematik Eğitimi
Öğr. Gör. ORHUN BÜYÜKKARCI - Sinop Üniversitesi - Yabancı Diller Eğitimi

2017-2019 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Yatırım Programında (4 Ekim 2016) ortaokul 5. sınıftaki öğrencilere
sadece dil eğitimin verileceği açıklanmıştır. Bu açıklamadan sonra konuyla ilgili birçok tartışma yapılmıştır.
Bu tartışmaların odağında öğretmen ve derslik ihtiyacı ile öğretim programı gibi değişkenler ele alınmıştır.
Bu çalışmanın amacı ise alandaki uygulayıcılar olan öğretmenlerin ortaokul 5. sınıflarda uygulanması
düşünülen zorunlu “Yabancı Dil Hazırlık” eğitimiyle ilgili düşüncelerini ortaya koymaktır. Verilerin
toplanması için araştırmacılar tarafından hazırlanan ve iki bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır.
Araştırmaya Türkiye’nin iki şehrinde rasgele seçilen 7 okulda çalışan 38 öğretmen katılmıştır. Araştırmada
var olan durumu ortaya koymaya yönelik betimsel bir yöntem kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde
edilen bulgular yorumlandığında öğretmenlerin zorunlu “Yabancı Dil Hazırlık” eğitimiyle ilgili hem olumlu
hem de olumsuz bir takım düşünceleri olduğu görülmüştür.
Keywords: YABANCI DİL HAZIRLIK,Ortaokul 5. Sınıf,Öğretmen Görüşü
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YABANCI DİL ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
1

Öğr. Gör. ORHUN BÜYÜKKARCI - Sinop Üniversitesi - Yabancı Diller Eğitimi

Günümüzde yabancı dil öğrenimi bir ihtiyaçtan ziyade adeta bir zorunluluk halini almıştır. Bunun sebepleri
arasında istihdam, mesleki ilerleme, farklı kültürlerle iletişim ihtiyacı, seyahat ve yurt dışında eğitim alma
durumları gösterilebilir. Belirtilen sebepler ve daha saymadığımız nicelerinden dolayı ülkemizde çok geniş
bir toplum katmanına yayılmış yabancı dil öğrenme zorunluluğu beraberinde birçok güçlüğü de getirmiştir.
Buna bağlı olarak ülkemizde yabancı dil öğretiminin yeterli ve başarılı düzeyde olduğu söylenemez. Bu
çalışmanın amacı, Türkiye’nin iki farklı şehrinde bulunan toplam yedi okulda görev yapan otuz üç yabancı
dil öğretmeninin görüşleri alınarak ülkemiz yabancı dil eğitiminin durumlarıyla ilgili saptamalar yapmaktır.
Araştırmada var olan durumu ortaya koymaya yönelik betimsel bir yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın
sonucunda yabancı dil öğretmenlerinin ülkemizin dil eğitiminin durumuyla ilgili olarak gerçekleşmesini
istedikleri atılımlara ve eğitim ortamlarında yaşadıkları zorluklara dair bilgiler vermişlerdir.
Keywords: Yabancı Dil Öğretimi,Öğretmen Görüşleri
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USE OF DEIXIS BY TURKISH STUDENTS LEARNING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
1

Okutman HATİCE OKYAR - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Yabancı Diller

This research study investigated the use of deictic expressions by Turkish learners of English. The data of
the study were obtained from the narrative writings of the eighteen EFL students. In order to have a better
insight into how students used deictic expressions in their writing, this study focused on three main types
of deictic expressions: person deixis, time deixis and place deixis. It was aimed to find out the most
frequently used deictic terms by the learners in their writing. Also, this study tried to determine whether
the students could use the target deictic forms effectively or not. Considering the aims of the study, targetlike use of the deictic terms in each paper was determined, and then they were examined quantitatively.
Some suggestions were made on the basis of the findings.
Keywords: deixis, deictic expressions, EFL
Corresponding Author: Okutman HATİCE OKYAR

TECH-SMART TEACHERS FOR TECH-SMART KIDS: DISCOVERING WEBQUEST AS PART OF NEW
GENERATION LEARNING
1

Yrd. Doç. Dr. EDA ERCAN DEMİREL - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Yabancı Diller Eğitimi-İngiliz Dili Eğitimi

Nearly with the beginning of 21st century, two new concepts have beamed up into our lives: digital natives
and digital immigrants (Dudeney& Hockly, 2012, pp.8-9). Trying to keep up with the changes of the new
era, trying to meet the needs of today’s kids- digital natives, teachers have transformed into digital
immigrants. Teaching only through a course-book is bygone. Adapting to the new requirements, teachers
have felt the need to make technology a part of their teaching. As part of taking technology into our classes,
using webquests is the new way of assigning tasks. With this need on the field, the paper focuses on the
basics of webquests and adapting it into teaching.
Keywords: webquest, digital learning, digital natives, digital immigrants
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. EDA ERCAN DEMİREL

HOW TO MOTIVATE PROSPECTIVE TEACHERS TO MOTIVATE YOUNG LEARNERS
1

Yrd. Doç. Dr. EDA ERCAN DEMİREL - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Yabancı Diller Eğitimi-İngiliz Dili Eğitimi

Young learners could be regarded both as the easiest and the most difficult component of teaching &
learning process with regards to motivation. Although it seems easy to motivate them, the hardest part
shows up with maintaining. When it comes to motivate adult learners, things become upside down. With
their longer attention span, it seems easier to keep them motivated; but what about getting them
motivated first? Even within the teacher-training practice, the teacher-trainers have difficulty in motivating
prospective teachers. Then what to expect trying to motivate prospective teachers to motivate young
learners? : A total knot! This paper tries to give insights on motivation of teacher-trainees in terms of
teaching young learners, and how to deal with the issues.
Keywords: motivation, young learners, prospective teachers, teacher-training
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CLIL İN EFL CONTEXT: A SYSTEMATİC REVİEW OF THE LİTERATURE
2

1 Yrd. Doç. Dr. ABDULLAH ARSLAN - Akdeniz Üniversitesi - İngiliz Dil Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. HÜMSET SEÇKİN - Akdeniz Üniversitesi - Eğitim Programları ve Öğretim
3 Yrd. Doç. Dr. SALİH ÖZENİCİ - Akdeniz Üniversitesi - Alman Dili Eğitimi

This study presents a systematic review of the literature on Content and Language Integrated Learning
(CLIL) in EFL settings. In this study, we consider factors such as publication year, learner type, (e.g., K-12,
higher education, and adult), method, sample, data collection tools, the advantages and difficulties of
employing CLIL in EFL settings through the content analysis. To carry out a systematic review concerning
the studies published from 2010 to August 31, 2017, ScienceDirect, EBSCO, Google Scholar, ProQuest, and
Web of Science databases were searched. The results of the analysis were interpreted using descriptive
analysis, percentages, and frequencies. The ﬁndings reveal an increase in the number of studies regarding
CLIL in EFL settings. The most reported advantage of CLIL in EFL is that it facilitates the learning of content
and language. We found several challenges and numerous advantages of CLIL in EFL settings, which will be
discussed in detail and suggestions will be offered for future research.
Keywords: CLIL, Foreign Language Teaching, systematic review
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AN ELECTRONİC APPROACH TO SPEAKİNG: E-PORTFOLİOS
2

1 Okutman SEBNEM KURT - Akdeniz Universitesi - Ingilizce Ogretmenligi
Okutman KADRİYE FEZA DECHİARA - Akdeniz Üniversitesi - Ingilizce Ogretmenligi

This study investigates the perceptions tertiary level EFL learners have about using electronic portfolios in
their English courses. The participants are Turkish EFL learners at a state university. The research explores
whether the use of e-portfolios, as a self- development tool can have an effect on their willingness to speak.
E-commerce, e- mail, e- learning, e-visa… Electronics has successfully weaseled its way into every part of
our lives today. As a natural consequence of this invasion, e- portfolios will not sound foreign to those in
the field of language education. However, since by definition, e-portfolios vary in types and usage, they are
still a wild field to be explored for potential benefits to language teaching and learning. There is a growing
body of research on using e- portfolios as a way to improve ELF learners’ writing skills, and also as an
alternative way of assessment in literature. However, encouraging the use of them, as a self- development
tool to improve speaking skills still needs to be further researched. In this paper, the effects of using eportfolios to increase leaners' willingness to speak will be presented. The study mainly aims to find out
whether or not there will be changes in learners’ perceptions and attitudes about using e-portfolios when
they are introduced as self-development tools as opposed to being implemented in the curriculum. The
study has a quasi-experimental design, with an experiment and a control group. SPSS will be used to
compare the results of the questionnaire. In the analysis of the open-ended interview, qualitative design
will be applied. The results of this study will be beneficial to classroom teachers, in helping them use eportfolios for different skills and purposes. Additionally, curriculum developers might benefit from the
results of the study, and make adaptations in their programs.
Keywords: e-portfolio,speaking,efl,willingness
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GERMAN AS A FOREİGN LANGUAGE İN TURKEY - PROBLEMS AND DESİDERATA AT UNİVERSİTY
LEVEL
1

Yrd. Doç. Dr. ÖZLEM TEKİN - Namık Kemal Üniversitesi - Alman Dili ve Edebiyatı

It is not difficult to realize that in recent decades Germanic studies in general have visibly lost weight
towards engineering sciences, natural sciences and economics. The situation of German studies in Turkey
is not different. Thus, in the scientific discourse, it is repeatedly talked about a "crisis" or even an
"extinction" of German as a foreign language in Turkey. But why is this? How does the current situation of
German as a foreign language in Turkey look like? Which positive and negative aspects can be noted? And
does German as a foreign language have really no future in Turkey? The aim of this contribution is to provide
answers to these questions, particularly regarding problems and desiderata at university level: Initially, a
brief historical review of the development of German as a foreign language in Turkey will be given. Then,
the current situation of the subject will be considered in detail: First, the general status of German as a
foreign language within the Turkish education system will be described. Afterwards, current aspects of
research and teaching in the field of German as a foreign language at university level in Turkey will be
regarded, and problems here encountered will be identified. Based on these, desiderata for the future of
Germanic research and teaching will be formulated. As this can affect the situation of the German language
in Turkey as a whole, the present paper can be regarded as a contribution to the future of German as a
foreign language in Turkey.
Keywords: German as a Foreign Language, Turkey, Higher Education, Problems, Desiderata
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. ÖZLEM TEKİN

CONTRASTİVE LİNGUİSTİCS İN FOREİGN LANGUAGE TEACHİNG
1

Yrd. Doç. Dr. ÖZLEM TEKİN - Namık Kemal Üniversitesi - Alman Dili ve Edebiyatı

Contrastive linguistics as a comparative linguistic method has its focus on the identification and
characterization of commonalities, similarities and differences between two or more languages. Based on
the linguistic commonalities and differences, potential positive and negative influences, which the mother
tongue is supposed to have on the foreign language, should be determined and used in foreign language
teaching. But can the results of theoretical linguistic comparisons be really used effectively in foreign
language teaching? Can contrastive linguistics help identify foreign language errors? Should contrastive
linguistics play a role in modern foreign language teaching? And if so, how could contrastive linguistics be
implemented in foreign language teaching? The aim of this contribution is to provide answers to these
questions: First, the importance of contrastive linguistics in determining foreign language errors will be
explained. This covers both, the determination of what language errors are, and the determination of their
causes. Based on this, the role of contrastive linguistics in foreign language teaching will be examined: First,
the methods of language teaching to date will be analyzed to see whether language comparisons have
played a role in them. Then, the current discussion on foreign language teaching will be set forth in detail,
and it will be discussed whether contrastive linguistics should play a role in today's foreign language
teaching or not. In conclusion, some concrete suggestions for the use of contrastive linguistics in foreign
language teaching will be given, which also addresses the role of textbook authors, teachers and learners.
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Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. ÖZLEM TEKİN

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
420

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

THE RELATİONSHİP BETWEEN ATTRİBUTİONAL RETRAİNİNG AND ACADEMİC ACHİEVEMENT:
AN APPLİCATİON OF AN EDUCATİONAL TRAİNİNG PROGRAMME
2

1 Öğr. Gör. Dr. DEVRİM HÖL - Pamukkale Üniversitesi - İngiliz Dili Eğitimi
Doç. Dr. AYSUN YAVUZ - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - İngiliz Dili Eğitimi

The main purpose of this present study is to evaluate the potential of an attribution retraining intervention
program to improve the participants’ internal locus of control, and finally, to find out whether this
attribution retraining intervention program has an effect on academic achievement. This experimental
study was designed based on a pretest-posttest model and was conducted with the participants in School
of Foreign Languages at Pamukkale University during 2013-2014 academic year. The study conducts an
attribution retraining intervention program and this eight-week training program on attributional retraining
was administered to an experimental group of 25 learners who were purposively selected. The findings of
the questionnaire were analyzed through SPSS 20 Program (Statistical Program for Social Sciences) and the
pre- and post interviews were analyzed through qualitative content analyses. Significant differences were
found between experimental and control groups and also successful and unsuccessful students with in the
experimental group. Participants attributed their success to internal attributions rather than external ones,
whereas they attribute their failure to both internal and external ones.
Keywords: Attribution, Attribution retraining, Academic Achievement
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Now that strategy training that has secured a place for itself both in the international and national research
and educational agenda, it is warranted to identify and thematically evaluate research on language strategy
training in a comparative manner, that is, comparatively in relation to both Turkish and the international
attempts. In this essence, there have been several meta-analysis and review studies that compiled research
conducted to examine and report on the effectiveness of strategy training in foreign language teaching and
learning. However, there is an absence of any systematic comparative review of foreign language strategy
training in the literature. Thus, the purpose of this presentation is to examine and then compare the metasyntheses and available research studies conducted on language strategy training in order to provide a
better and more concrete picture of the effectiveness of strategy training. This comparative review included
the process-product type of research studies. That is, the studies that included a type of strategy training
as interventions and that evaluated the effectiveness of these interventions upon an outcome variable (i.e.
exam scores, attitude etc.) were examined and analyzed in this comparative review. In line with this, coding
was undertaken on the results of the studies included in the current review according to the type of
outcome gained following the strategy intervention. The application of this procedure allowed
identification of several themes, comparison of the effectiveness of strategy training abroad and Turkey,
and emergence of suggestions for future research.
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WHAT IS FLIPPED LEARNING?
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In 1950s, grammar teaching was popular and the main focus was on rules. Students’ feelings and thoughts
were ignored. As there has been much need of keeping pace with the new changes in educational field,
there have been many methods, trends and approaches used to teach and learn a foreign language during
history. In recent years, especially with the improvement of the technology use in language classrooms
there has been a new, popular term called “flipped learning” in which teaching styles are changed. For
instance, while the students were not active in traditional classroom, they are active and do not sit silently
in flipped classrooms. In flipped classrooms, teachers record the course requirements and students are free
to watch them whenever and wherever they want. Then, they do the exercises in the classroom altogether
which means that students are active in this procedure. This study is aimed to give detailed information
about flipped learning to a great extent.
Keywords: flipped learning, technology, foreign language teaching
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THE IMPACT OF CULTURE ON LANGUAGE TEACHING AND LEARNING
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Language is a means of communication and expression. People express themselves, their feelings, needs,
thoughts by the help of gestures and words which can be changed according to the culture of the language.
Culture is the characteristics and knowledge of a society, including language, customs, habits, music and
etc. So learning a foreign language without its culture is unthinkable as language is the mirror of a culture.
One cannot separate one from the other. In order to understand the importance of culture on language, it
is better to know its impact on each skill of a language like speaking, listening, reading and writing. This
study is aimed to give detailed information about the importance of culture in language learning and
teaching in detail.
Keywords: culture, foreign language teaching and learning, importance
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THE IMPORTANCE OF MOTIVATION IN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING
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Teaching and learning a foreign language is not an easy procedure which requires many factors such as high
motivation of the learners. They need a persuasive element to foster them to learn a language and it is the
most difficult part of the learning procedure. Motivation comes to the stage at this point which is derived
from the Latin verb movere -‘to move’. Remarkably, the word “Move” is the striking point in a person’s life
to make choices and to learn something new. If they are well- motivated, the rest of the procedure is easy
to complete. There can be many factors to motivate the learners, family, teacher, school, culture, etc. In
this study detailed information about the importance of motivation in language learning and teaching and
factors that affect motivation will be given.
Keywords: motivation, foreign language teaching and learning, importance
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With the advent of the new technologies and new trends , becoming autonomous has gained much
importance. Most teachers insist on talking about the necessity of having autonomous learners; however,
besides just talking about it, teachers should make it clear the characteristics of an autonomous learner.
First of all, teachers should motivate learners to think about and understand the situation that learners
should learn to take the responsibility of their own learning procedure. Instead of just sitting in the
classroom passively, they ara going to be more active. The main goal of the t learners is to take over their
own learning. That is, they are going to do by themselves withot being shown by the teacher. This study is
aimed to give detailed information about learner autonomy and the characteristics of an autonomous
learner to a great extent.
Keywords: learner autonomy, autonomous learner, foreign language teaching
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SARI SU DERESİ (KONYA)’NİN BAZI SU KALİTE PARAMETRELERİNİN MAKROZOOBENTOZ
ÜZERİNE ETKİLERİ
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Sarı Su Deresi Konya ili, Beyşehir ilçesi sınırları içerisinde, 1139 rakıma sahip olan ve Beyşehir gölünü
besleyen derelerden biridir. Beyşehir gölü Konya ovasının sulama kaynağı olarak önemli bir yere sahiptir.
Ayrıca Sarı Su Deresi etrafında oldukça fazla miktarda ağaç ve yerleşim yerleri ile tarım arazileri
bulunmaktadır. Bu çalışmada Sarı Su Deresinden 2014 yılının ocak, mayıs, temmuz ve eylül ayları olmak
üzere 4 farklı dönemde su ve makrozoobentoz örnekleri alınmış, numune alınan noktaların tür
kompozisyonları, m2’deki birey sayıları ve (+) – (-) indikatörlük durumları belirlenmiştir. Araştırma
kapsamında fiziko-kimyasal, bakteriyolojik ve kimyasal ölçüm ve analizler, Segal Çevre Ölçüm ve Analiz Lab.
tarafından yürütülmüştür. Numune alma, taşıma, koruma, ölçüm ve analiz işlemleri “Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği” ve TS EN ISO 5667-3: “Su Numunelerinin Muhafaza,
Taşıma ve Depolanması İçin Kılavuz” una uygun olacak şekilde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “SKKY
Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği” kapsamında düzenlenen “Su ve Atık Sudan Numune Alma
Eğitimi”ne katılmış olan Sertifikalı numune alma personelleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Biyolojik
örneklerin toplanmasında su el kepçeleri ve ekman drejler, tür teşhis çalışmalarında Leica MZ-12.5 zoom
stereo mikroskop kullanılmıştır. Ayrıca örnekleme noktalarının hidromorfolojik, kimyasal, öncelikli
maddeler ve biyolojik açıdan kalite sınıfları belirlenmiştir. Biyolojik kalite sınıfları belirlenirken Margalef
Zenginlik İndeksi, Shannon-Weaver Çeşitlilik İndeksi, Simpson’un Çeşitlilik İndeksi ve Belçika Biyotik
İndeksleri kullanılmıştır. Öncelikli maddelerin analiz sonuçlarına göre Sarı Su Deresi sıcaklık, pH, renk, Ç.O,
O.D, NH4-N, NO3-N, Hg, Cd, Pb, Ni, Zn parametreleri bakımından I. Sınıf, iletkenlik, KOİ, Cu, fekal koliform,
total koliform parametreleri bakımından II. Sınıf, BOİ, NO2-N, toplam fosfor parametreleri bakımından III.
Sınıf su kalitesindedir. 2013/39/EU Direktifi ekinde yer alan Çevresel Kalite Standartları’na (ÇKS) göre yapılan
değerlendirmede Sarısu deresi, Pb, Ni ve Triklorometan (yıllık ortalama ÇKS) parametresinden ‘kaldı’ olarak
değerlendirilmiştir. Biyolojik izleme sonuçlarına göre ise Sarı Su Deresinin genel durumu, makroomurgasız
çeşitliliği açısından orta olarak tespit
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In meaningful learning, pre-acquired concepts are the structural units constituting the foundation of the
knowledge in the human minds. And the new concepts to be learned are built on the existing concepts.
Students can develop some misconceptions in this process. Misconceptions are the mindscapes developed
by the students as a result of their own interpretations or from several sources and conflicting with
contemporary scientific principles. Misconceptions are one of the biggest obstacles in structuring
knowledge in mind in a meaningful way. In order to overcome misconceptions, primarily it is necessary to
determine those misconceptions and identify their sources. Several tools are used in this context. Threephase diagnosis tests are among these tools. The purpose of this study is to determine the understandings
of the high schools students about cell structure and function. Researchers have developed a ten-question
three-phase multiple choice test in line with this purpose. This test was applied to 283 high school students
in Konya. As a result of the analysis of this test, it was found that the students had some misconceptions
about cell structure and function: “Beer yeasts are prokaryotic cells”, “Amoeba is not an organism because
it does not have those tissues and organs”, “Human body cells have the same amount of DNA”. The results
show that the students admitted much knowledge without structuring them in the mind. It was found that
the students could not structure biological concepts in a meaningful way and they rather memorized them.
In order to overcome misconceptions, great responsibility is needed on the part of teachers, curriculum
preparers, teaching techniques, textbooks and students. If we resemble students’ minds to a bottomless
well, three-phase multiple choice tests are a good means to investigate the concepts in this well.
Keywords: Three-Tier Diagnostic Test, Misconceptions, Cell Structure and Function
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Biology lesson typically involves several abstract concepts in molecular and symbolic levels such as
adenosine triphosphate (ATP). Some studies showed that students had misconceptions about and difficulty
in understanding biological molecules. It is necessary to identify such misconceptions in order to minimize
or eliminate them. There are several methods used in identifying misconceptions. Drawing technique is one
of these methods. Drawings offer a more open space to students in answering any question when compared
to other techniques. Unlike other techniques, drawings both better reveal the understandings of the
students and allow the researchers to see that. In the literature scanning, no research was found about high
school students’ ATP molecule drawings. The purpose of this research is to examine high school students’
understandings about adenosine triphosphate (ATP) molecule by means of drawing technique. The study
group of the research consists of 281 high school students in Konya province in fall semester 2016-2017.
The participants were given an empty A4 paper and they were asked to draw an ATP molecule in line with
the purpose of the study. Moreover, 9 students were interviewed. Content analysis was made on the
students’ drawings and categories were created. As a result of the analysis of the drawings and the
interviews, it was observed that the students had partial understanding about ATP molecule. Also, some
misconceptions and incomplete knowledge were found: “ATP is a type of energy”, “ATP is stored in
mitochondria”, “ATP can transit from one cell to another in an organism”. The results were discussed
through literature and it was seen that the drawing technique which is promoted by interview was effective
in revealing the students’ understandings.
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Biology lesson typically involves several abstract concepts at microscopic and sub-microscopic or symbolic
level. Biological processes such as impulse transition in human nervous system, connections between the
neurons and human mental activities are difficulty learned by students. Some studies showed that students
had misconceptions about and difficulty in understanding the human nervous system. It is necessary to
identify such misconceptions in order to minimize and eliminate them. There are several methods used in
identifying misconceptions. Drawing technique is one of these methods. Drawings offer a more open space
to students in answering any question when compared to other techniques. Unlike other techniques,
drawings both better reveal the understandings of the students and allow the researchers to see that. In
the literature scanning, no research was found about science student teachers’ drawings of human nervous
system. The purpose of this research is to examine science student teachers’ understandings of the human
nervous system by means of the drawing technique. The study group of the research consists of 136 science
student teachers studying at a state university in Konya province in Spring semester 2016-2017. The
participants were given an empty A4 paper and they were asked to draw the human nervous system in line
with the purpose of the study. Moreover, 11 student teachers were taken to interview. Content analysis
was made on the student teachers’ drawings and categories were created. As a result of the analysis of the
drawings and the interviews, it was observed that the science student teachers had partial understanding
about the human nervous system. Also, some misconceptions and incomplete knowledge were found about
the human nervous system. Most of the participants emphasized central nervous system and ignored
peripheral nervous system. There was also a brain oriented nervous system perception rather than spinal
cord oriented one. The results
Keywords: Nervous System, drawing, science education
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Science textbooks are one of the most widely used teaching materials in classroom environments. Teachers
and students freely make use of the science textbooks in a significant time period of the science teaching
process. When we consider the excessive trust given to the textbooks by the 8th grade science students, it
is important to analyze science textbooks. The purpose of this research is to research the ideas of science
student teachers about 8th grade science textbooks. The study group of the research consisted of 78
science student teachers who are studying at a state university in Konya province. Student teachers
examined the 8th grade science textbook for two weeks in the Teaching Technologies and Material Design
course that they participated in the academic year 2016-2017. As a result of the examination, the
participants were given and asked to fill in a science textbook assessment in line with the purpose of the
research. The participants assessed the 8th grade science textbook in terms of scientific content, teaching
approach, design, laboratory activities, readability, and auxiliary materials. As a result of the analyses made,
it was found that the science student teachers assessed the science textbook in the “good” level. Besides
that, the readability of the textbook was assessed in the medium level. Furthermore, the participants stated
that the science textbook needed a CD. The results were discussed through literature and suggestions were
developed.
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Whether the desired targets are reached is disputable despite the importance given to the contemporary
environmental issues in the teaching programs and teacher training. Studies show that our country is not
in the desired level in nature and environment protection. For example, our country is among the countries
where birds and fish die out the fastest. Habitat destruction is one of the most important reasons for
endangered species. Erosion is a substantial phenomenon causing habitat destruction. In this regard, it is
highly important to have the science student teachers, the science teachers of the future, determine their
conceptual frameworks about the contemporary environmental issues. Inasmuch as the ideas of the
student teachers about environmental issues will typically influence the perspectives of the students in
their future career. The purpose of this study is to research the conceptual frameworks of the science
student teachers about erosion concept by means of free word association test. 152 student teachers were
given the “erosion” key concept to make association in the academic year 2016-2017 in line with this
purpose. The answers given to the key concepts were analyzed by the word association test technique.
Interconcept hierarchical and non-hierarchical relations were shown in themes and sub themes by means
of content analysis. The results showed that the conceptual frameworks of the science student teachers
about erosion were limited in some ways. It was also found that the participants confused erosion with
some other natural phenomena. The results were discussed through literature and suggestions were
developed.
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APPLİCATİON OF THE BACTERİOCİN FROM GEOBACİLLUS TOEBİİ HBB-218 TO İNHİBİT BACİLLUS
COAGULANS İN CANNED FOODS
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Bacteriocins are protein compounds produced by bacteria and have an inhibitory effect on the
development of closely related species. Nowadays many bacteriocins have been identified and studied. In
this study, bacteriocin produced by Geobacillus toebii HBB-218 strain (toebicin) was used against the
development of Bacillus coagulans DSMZ-1 in canned foods. With lactic acid and nisin combinations,
bacteriocin obtained from Geobacillus toebii HBB-218 strain was tested on the vegetative cells and
endospores of indicator bacteria inoculated into canned corn, canned pea and tomato paste. In the
experimental setup with lyophilised bacteriocin and vegetative cells of B. coagulans DSMZ-1 there was a
decrease in growth of bacteria. At the end of 24 hours, no viable cell count was observed. The same
procedure was also tested with endospores of the mentioned bacterium. In the experimental setups
established with endospore, when the count results were examined it was seen that within 2-7 days growth
was terminated.
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P. aeruginosa diyabetik ayak enfeksiyonlarında önemli rol oynayan ve maruz kaldığı antibiyotiklere çabuk
direnç kazanması sayesinde çoklu antibiyotik direnci olan bir patojendir. Günümüzde antibiyotik dirençli
bakterilerin neden olduğu enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde alternatif antibakteriyal yaklaşımların
geliştirilmesi önemlidir. Bakteriyofajlar bakterileri enfekte eden ve parçalayan virüslerdir ve
bakteriyofajlarla enfeksiyon tedavisi bu tür alternatif yöntemlerin arasında yer almaktadır. Bu çalışmada,
tezek örneği, hayvan suluklarından alınan su örneği ve ticari faj preparatları diyabetik ayak
enfeksiyonlarından izole edilen 29 adet Pseudomonas aeruginosa suşuna karşı denenmiştir. Faj ve bakteri
içeren soft agar karışımları, CaCl2 ilaveli TSA petrilerine dökülmüş ve 37 °C de 24 saat inkübe edilmiştir.
İnkübasyon sonunda, besiortamlarında faj plaklarının varlığı araştırılmıştır. Sonuç olarak tezek örneğinden
yapılan denemede, 6; hayvan suluğu ile yapılan denemede 6; PYOphage ve INTESTIphage preparatlarında
ise sırasıyla 5 ve 9 adet suşa karşı besiyerlerinde faj plaklarının oluşumu gözlenmiştir. P. aeruginosa suşlarına
karşı etkili bulunan iki adet faj, plaklardan alınıp sıvı besiyerinde etkili olduğu bakteri ile birlikte üretilmiştir.
24 saat inkübasyon sonunda, faj ve bakteri içeren sıvı besiyeri steril membran filtreden (0.22 µm por çaplı)
geçirilmiş ve elde edilen süzüntü, diğer Pseudomonas izolatlarına karşı tekrar denenmiştir. 2971-1K olarak
adlandırılan faj 10 adet; 2971-2B ise 8 adet izolata karşı etkili bulunmuştur. Elde edilen ve saflaştırılan fajlar
ileri çalışmalar için stoklanmıştır. Özellikle diyabetik ayak enfeksiyonlarında topikal uygulamayla etkili
ajanlara ihtiyaç vardır. Saflaştırılmış fajlar bu ihtiyacı karşılama potansiyeline sahip olabilir.
Keywords: bakteriyofaj, diyabetik ayak, Pseudomonas aeruginosa
Corresponding Author: Doç. Dr. GAMZE BAŞBÜLBÜL

ESSENTİAL OİL COMPONENTS AND FATTY ACİD ANALYSİS USİNG DİFFERENT SOLVENTS OF ST.
JOHN’S WORT OİL OBTAİNED BY DİFFERENT METHODS
2
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Yrd. Doç. Dr. NEJDET GÜLTEPE - Kastamonu Üniversitesi - Genetik ve Biyomühendislik

In this study, it was aimed to analyze and compare essential oil components and fatty acids of commercial
oils obtained from Hypericum perforatum, (St. John’s wort oil) plant which is widely used in wound and
burn treatment, by using different solvents. First sample was obtained by hydrodistillation method (HDM),
while second was obtained by keeping the plant above the soil in olive oil (OOM). The analyzes of the
samples were carried out using the qualitative method in GCMS. For fatty acid analysis, methyl esterification
method was applied to the samples using 2N KOH and hexane. Samples for essential oil component analysis
were treated with Hexane (HXN), Dichloromethane (DCM) and Acetonitrile (ACN) from common solvents
used in chromatographic apparatus. The amount of solvent/ sample in all analyzes was kept constant and
analyzed using GCMS with the same temperature program. No significant difference was observed between
HDM and OOM when the total area of fatty acid components was taken into account as a result of GCMS
analysis. It was observed that the flavor content of HDM was higher than that of OOM in the three solvents.
When the total area of flavor compounds was compared in sample HDM, it was determined that the highest
result was observed in the HXN, followed by DCM and ACN. In case of OOM, it is seen that there are not big
differences, but the order is DCM, HXN and ACN. As a result, it was determined that the amount of fatty
acid obtained by hydrodistillation and the fatty acid obtained by keeping the plant in olive oil does not vary
but the oil obtained by hydrodistillation method in all solvents has higher content of essential oil compound.
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NUTRİTİONAL AND MİCROBİOLOGİCAL QUALİTY OF CHEESES FROM LOCAL MARKETS İN
KASTAMONU
2
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Local markets are the important marketing place to provide daily food needs and delicatessen products are
also available for sale. Among delicatessen products are dairy products made with traditional methods such
as milk, cheese and butter. Especially in the summer it is difficult to provide the cold chain for food quality
during production, transportation and marketing. Therefore, it can be seen that there are some handicaps
in terms of consumption of nutrients and microbiological properties in cheese produced by traditional
methods which are sold in local markets during this period. For this purpose, in this study, the nutrient
contents and microbiological analyses of cheese bought from the local markets in Kastamonu downtown
and İnebolu were investigated. AOAC (Association of Official Analytical Chemists) methods were used for
the nutrient content analyses; general and selective media were used for microbiological analyzes.
Determination of the food quality, protein, fat, moisture ratio and amount of ash analyzes; total mesophilic
aerobic bacteria, Enterococcus, total coliform, fecal coliform, Escherichia coli, coagulases (+)
Staphylococcus, yeast and mold in microbiological analyzes were investigated. In the results of analyzes,
when the moisture content of all of the samples were taken into account, it was detected that all samples
are in the classification of semi-soft cheese according to Agriculture and Livestock Turkish Food Codex
Cheese Notification and ratio of proteins were detected between 14.58-17.87%. Microbiological analysis
revealed that there were microbiological differences between the samples. In the cheese production, the
nutrient content is directly proportional with milk used in cheese making. That’s why all samples nutrient
content differences reflect milk quality in the areas. As a result, the nutritional and microbiological contents
of cheese sold in local markets vary depending on the raw material, production, transportation and sales
conditions.
Keywords: Local cheeses, Microbiological quality, Nutritional quality, Kastamonu province, Proximate analyses.
Corresponding Author: Uzman FEVZİYE IŞIL KESBİÇ
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ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF ENDEMİC CARDUUS LANUGINOSUS AND
CARDUUS CARDUELIS PLANTS IN GÜMÜŞHANE
1
2
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Turkey is one of the richest countries in the world about endemic plants. Especially, Gümüşhane area which
located in Black Sea Region is surrounded by high mountains and has different climatic conditions is very
suitable for some endemic plants such as Carduus lanuginosus and Carduus carduelis. These plants are
belonging to Asteraceae (Compositae) family and most them are using in folk medicine as diuretic,
cardiotonic, anti-inflammatory and antihemorroidal remedies. This study aims to screen about antioxidant
and antimicrobial properties of two Carduus species collected for medical purposes by the local people of
Gümüşhane, Artabel Natural Park Province. For this reason, plants were collected and dried and extracted
with five different solvents (hexane, ethyl acetate, ethanol, methanol and water) and compare each other
to see the best using method. Antioxidant activity of Carduus species were investigated using 1,1-diphenyl2-picrylhydrazyl (DPPH) and 2,2´-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) di-ammonium salt (ABTS)
free radicals. In addition to them, total phenolic contents were determined by UV-spectrophotometer. To
determine the antimicrobial activity, MIC test were used for 14 different test bacteria. As a result, C.
lanuginosus has exhibited the highest ABTS and DPPH activity in ethyl acetate extracts, 18. 63 µg/ml and 70
µg/ml, respectively. Interestingly, it has had the highest phenolic content in ethyl acetate, as 380.61 mg
GAE/g extract. On the other hand, C. carduelis has exhibited the highest ABTS and DPPH activity in ethanol
extracts, 28.12 µg/ml and 74. 47 µg/ml, respectively. And also, it has had the highest total phenolic content
in ethanol, as 291.03 mg GAE/g extract. Finally, all extracts exhibited significant antimicrobial activity
against at least one test organisms. Especially, C. lanuginosus ethyl acetate and hexane extracts showed
significant inhibition activity to E. faecium (16 µg/ml). According to these results, Carduus species might be
used as a natural antioxidant and antimicrobial agent.
Keywords: Antioxidant, Antimicrobial, Carduus lanuginosus and Carduus carduelis
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. TUBA ACET
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INVESTİGATİON ON ANTİMİCROBİAL AND ANTİOXİDANT PROPERTİES OF METHANOL
EXTRACTS OF ENDEMİC DORONİCUM MACROLEPİS FROM GÜMÜŞHANE
1
2
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Yrd. Doç. Dr. TUBA ACET - Gümüşhane Üniversitesi - Genetik ve Biyomühendislik

Doronicum macrolepsis is one of the endemic plants of Asteraceae family in Gümüşhane. As we have
observed most of them are using by people as a folk medicine very common. And nowadays, medicinal
plants are accepted an important source of antioxidants and antimicrobials. Because of plants’ secondary
metabolites like phenolic and flavonoids, they have a big role on radical scavenger systems. And plants can
store these kind of metabolites in leaves, flowers and roots. In addition, plants can produce them in high
and harsh areas like Gümüşhane. Therefore, in this study antimicrobial and antioxidant properties of
methanol extracts of endemic Doronicum macrolepis has been investigated. After collection and dried three
different parts of plants (stem, flower and root), extracted with methanol. Antimicrobial activity was tested
against to pathogen microorganisms by disc diffusion method. Stem extract has shown big antimicrobial
activity on E. fecalis and B. cereus with 11 mm zone. Total phenolic contents were measured by spectrally
as gallic acid equivalent and detect in the highest in flower parts 66, 16 mg GAE/g extract. Antioxidant
activity of extracts were determined by 2,2´-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt (ABTS) and 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) methods by spectrally and calculated as
trolox equivalent. The results showed that flower parts have exhibited the highest ABTS and DPPH activities
as 248, 6 µg/ml and 524, 13 µg/ml, respectively. Interestingly, flower parts of plant extract has more
effective than the other parts. On the other hand, the antioxidative activities might have correlated with
the total phenolic content. In conclusion, endemic Doronicum macrolepsis plants have significant
antimicrobial and antioxidant properties and this plants might be suggested a natural alternative source of
drug or food industry.
Keywords: Antimicrobial, Antioxidant, Methanol, Doronicum macrolepis
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. TUBA ACET
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ANGİO/ANTİ-ANGİOGENİC EFFECT OF GRACİLARİA GRACİLİS M.STEENTOFT, L.M.IRVİNE &
W.F.FARNHAM (RED ALGAE) METHANOL EXTRACT
1 Dr. ADEM GÜNER - Ege Üniversitesi - Biyoloji
Doç. Dr. AYŞE NALBANTSOY - Ege Üniversitesi - Biyomühendislik
3 Prof. Dr. N.ÜLKÜ KARABAY YAVAŞOĞLU - Ege Üniversitesi - Biyoloji
2

Angiogenesis is a vital source in growth and development, it is a vital risk to life in the fast-developing
situations of metabolism such as cancer. In this study, we aimed to determine the antiangiogenic effect and
angiogenic/wound healing potentials of Gracilaria gracilis methanol extract. G.gracilis was collected at a
depth of 1-2 m, from the coastline of Urla, Izmir, in April 2012 and was identified by Prof. Dr. A. Sukatar.
The samples were washed and maintained in a refrigerator at -20°C. CytoSelectTM 24-Well Wound Healing
Assay Kit (Cell Biolabs, INC) was used for wound healing activity. Fibroblast cells (2–5x104) were seeded for
migration in the plates and incubated for 24 and 48 h at 37±1∘C. After incubation, cells were stained with
DAPI and Giemsa for 5 min. In vivo anti-angiogenic effect was carried out by the HET-CAM (Hen's Egg Test
Chorio- Allantoic-Membrane) method. Fertilized eggs (day 0) were placed in an incubator at 37±1∘ C and
58±2% hum. for 5 days. On day 5, the eggs were opened on the snub side, sample dissolved in DMSO was
placed onto it as 1mg/mL. Then, the time for the appearance of each of the endpoints (hemorrhage,
vascular lysis, and coagulation) were monitored. The methanolic extract of G.gracilis induced proliferation
and/or migration of fibroblasts up to 85±6 % compared to control cells in wound healing assay. However,
HET-CAM results show that methanol extract has no angiogenic or weak effect in 300 and 600 mg/mL
treatment, it has a high antiangiogenic score as 1,58±0,03 led to severe vascular irritation, mainly through
vessel lysisin 900 mg/mL. It is revealed that wound healing potential of G.gracilis can be used in the healing
of chronic/external wounds, anti-angiogenic activities may be a potential agent for cancer therapy as well.
Keywords: Anti-angiogenezis, wound healing, algae, HET-CAM assay
Corresponding Author: Dr. ADEM GÜNER
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ANTİOXİDANT, ANTİMİCROBİAL, ANTİMUTAGENİC AND CYTOTOXİC/APOPTOTİC ACTİVİTİES OF
ENTEROMORPHA LİNZA (GREEN ALGAE) COLLECTED FROM THE AEGEAN SEA
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3 Prof. Dr. N.ÜLKÜ KARABAY YAVAŞOĞLU - Ege Üniversitesi - Biyoloji
2

In this study, it was aimed to investigate whether the green algal Enteromorpha linza (Linnaeus) J. Agardh
chloroform extract have any role on a probable antioxidant, antimicrobial, cytotoxic and antimutagenic
effect. E.linza was collected at a depth of 1-2 m, from the coastline of Urla, Izmir, in April 2012 and was
identified by Prof. Dr. A. Sukatar. The samples were washed and maintained in a refrigerator at -20°C.
Antioxidant activity by the DPPH method, antimicrobial activity by MIC method using gram
negative/positive bacteria was determined. Cytotoxic effects have been tested in human cancer (CaCo-2
and U87MG) and a healthy (HEK293) cell lines by MTT assay and then cDNAs were isolated from the cell
line. However, “Real Time Ready 96-well Human Apoptosis Panel” (Roche, Germany) was used for apoptosis
gene expression analysis. In addition, genotoxic potential was determined by AMES test. In the 86 g.
experiment, as much as 195 mg of chloroform extraction was obtained after extraction of the algae.
According to the result of antioxidant assay, chloroform extract (11.28 ± 0.01%) has a good antioxidant
property against α-tocopherol (10.29 ± 0.4%). When the antimicrobial activities were examined, it had
moderate activity on the bacteria. MTT results indicated that although chloroform extract has significant
cytotoxic activity against CaCo2 cells (IC50 =1.6 µg/mL), there was no observable cytotoxic effect on
U87MG. When examined the expression changes of the genes in CaCo-2 cells, apoptosis induces a broad
spectrum in both extrinsic and mitochondrial pathway after El-Chl applications. AMES test showed that
while exhibited weak antimutagenic activity on the base pair mutagenesis mutants, no activity on frame
shift mutagens. E. linza is a natural antioxidant source and its anticancer properties can be used as a
valuable therapeutic agent supported by in vivo methods.
Keywords: Algae, antioxidant, cytotoxicity, antimicrobial, AMES test
Corresponding Author: Dr. ADEM GÜNER

PÜLÜMÜR(TUNCELİ) KAYNAK TUZLASININ MİKROBİYAL ÇEŞİTLİLİĞİNİN KÜLTÜR BAĞIMSIZ
YAKLAŞIMLA ANALİZİ
2
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Aşırı tuzlu ortamlardan olan kaynak tuzlalarının mikrobiyal çeşitliliği üzerine hem ülkemizde hem de
dünyada çok az çalışma vardır. Bu çalışmada Tunceli Pülümür'de bulunan kaynak tuzlasının mikrobiyal
çeşitliliğinin ortaya konması için kültür bağımsız teknikler olan Fluoresan in situ hibridizasyon (FISH) ve
Denatüre edici gradient jel elektroforezi (DGGE) kullanılmıştır. DAPI boyama ile örneklerdeki toplam hücre
sayısı belirlenmiştir. FISH analizleri mikrobiyal çeşitliliğin %72'sinin bakteriyel hücrelere ait olduğunu ortaya
koymuştur. Spiribacter and Owenweeksia genuslarının varlığı DGGE analizleri ile belirlenmiştir.
Keywords: Fluoresan in situ hibridizasyon (FISH),Aşırı tuzlu çevreler,Denatüre edici gradient jel elektroforezi
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EPIPHYTIC ALGAL BIODIVERSITY IN THE LOWER PART OF MELET RIVER, TURKEY
1
2
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Algae are good indicators in investigations related with determining of water quality in medium and long
time. Phytobenthos includes bioindicator species and is widely used in water ecology studies. In this study,
the structure of epiphytic algal communities was studied in the lower of the Melet River. The species
composition, distribution and effect of environmental factors on the epiphytic algae were researched.
Benthic algae of Melet River have been collected monthly from lower stations in June 2013 to May 2014.
Epiphytic samples were collected from the leaves of Typha spp. which were widespread in the water. The
samples were fixed via 4% formaldehyde solution. Some physical and chemical parameters were measured
in the water. A total of 62 species of algae of 5 divisions was found in epiphyton in the river: Bacillariophyta
(53 taxa, 72%), Cyanophyta (5 taxa, 8%), Chlorophyta (2 taxa, 3%), Charophyta (1 taxa, 2%) and Euglenozoa
(1 taxa, 2%). The majority of the taxa belonged to the genera Navicula and Cymbella, and the most common
species were Achnanthidium minutissimum, Cocconeis diversa, C. pediculus, Cyclotella kuetzingiana,
Cymbella helvetica, C. minuta, Gomphonema truncatum, Navicula lanceolate, N. menisculus, N. salinarum,
Nitzschia acicularis, N. palea, Rhoicosphaenia flexa and Synedra affinis. The physicochemical measurements
and epiphytic algal species indicated as moderate to polluted class in terms of water quality.
Keywords: Black Sea River Basin, ecological quality, environmental factors, epiphytic algae, phytobenthos
Corresponding Author: Doç. Dr. BEYHAN TAŞ

ZETA-CYPERMETHRİN İNSEKTİSİTİNİN YEŞİL ALG DESMODESMUS MULTİVARİABİLİS TÜRÜNÜN
GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
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Bu çalışmada, tatlısu ekosistemlerinde yaygın olarak bulunan mikroskobik yeşil alglerden Scenedesmus
quadricauda (Turpin) Brébisson türünün holotiplerinden olan Desmodesmus cinsine ait D. multivariabilis
E.Hegewald, A.Schmidt, A.Braband & P.Tsarenko (Chlorophyceae) türü üzerine piretroid grubu bir
insektisitin (zeta-cypermethrin) etkisinin kontrollü deneylerle gözlenmesi amaçlanmıştır. Stok kültürden
temin edilen D. multivariabilis modifiye edilmiş Bold Basal sıvı besiyeri kullanılarak iklimlendirme kabininde
23 °C’de kültüre alınmıştır. Biyodeneyler üç farklı pestisit konsantrasyonunda (0,1333 mL, 1,333 mL, ve
13,33 mL) dört gün boyunca (0. saat - 96. saat) OECD 201 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Belirlenen zaman dilimlerinde ortamın pH, toplam çözünmüş katı madde miktarı (TDS) ve elektriksel
iletkenlik değerleri ölçülmüştür. Birim hacimdeki hücre miktarı sayım kamarası yardımıyla, fotosentetik
pigment analizi (klorofil-a) de spektrofotometrik olarak yapılmıştır. Deneyler sonucunda, kontrol grubuna
göre tüm derişimlerdeki pH değerleri 24. saat hariç asidik özelliğe doğru azalma eğilimi göstermiştir. Kontrol
ve deney gruplarında TDS ve iletkenlik değerlerinde zamana bağlı olarak artış gözlenmiştir. Pigment
analizinde, kontrol grubuna göre 24. saatte 1. dozda %3.64, 2. dozda %3.89 artış meydana gelirken, 3. dozda
%1.09’luk azalma kaydedilmiştir. Deney süresince klorofil-a oranında 72. saatten itibaren dikkat çekici
azalmaların olduğu belirlenmiştir. Hücre sayım sonuçlarına göre 96. saatteki azalmalar oldukça belirgin olup
en yüksek azalma oranı 2. dozda gözlenmiştir. 72. ve 96. saatlerin sonunda tüm dozlarda inhibisyon oranı
%50’nin üzerinde olmuştur. Çalışmamızda zeta-cypermethrin insektisitinin farklı derişimlerine D.
multivariabilis’in duyarlılıkları farklı olurken, canlının gelişimini değişik oranlarda etkilediği kaydedilmiştir.
Çalışma sonucunda, sucul ekosistemin primer üreticileri olan alglerin pestisit uygulamalarında hedef
organizmalar olmamalarına rağmen pestisit kontaminasyonundan etkilendikleri ortaya konulmuştur.
Keywords: Desmodesmus multivariabilis, mikroalg, pestisit, zeta-cypermethrin, toksisite
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ULUGÖL’DE (ULUGÖL TABİAT PARKI, ORDU) HİDROFİTLERİN ARTIŞI ÜZERİNE BİR ÖN İNCELEME
2
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Ordu ili Gölköy ilçesi Ulugöl Tabiat Parkı (1194-1240 m, 26.56 ha) içinde bulunan 1203 m rakımda yer alan
Ulugöl’de su bitkilerinin aşırı çoğalması üzerine 2017 yılı sonbahar başlangıcında bir ön inceleme yapılmıştır.
Ulugöl, kayın ormanlarıyla çevrili doğal bir ekosistem içinde, çok fazla bozulmamış, çevresinde herhangi bir
kirlilik kaynağı olmayan, heyelan enkazından kalan boşluk alanın sularla dolması neticesinde oluşmuş tatlısu
özelliğine sahip küçük bir göldür. Ulugöl’de yaz aylarından itibaren kıyısal bölgeden başlayarak ilerleyen
yoğun bir su bitkisi gelişimi gözlenmiştir. Özellikle örneklemenin de yapıldığı gölün güney ucundaki lokalite
40°37.713’ kuzey, 37°32.762’ doğu koordinatlarında yer alır. Yapılan kalitatif ve kantitatif gözlemlerde,
özellikle submers tip su bitkilerinden Myriophyllum spicatum (su civanperçemi) türü belirgin bir yoğunluk
oluşturarak göl yüzeyinde çok dikkat çekmektedir. Bu türün dışında Potamogeton natans (su sümbülü) türü
ile göle dışarıdan getirilen ve ortama iyi adapte olduğu anlaşılan yüzen yapraklı bitkilerden Nymphaea alba
(beyaz nilüfer) türü de kıyısal bölgede yaygındır. Yayılımcı bir tür olan su altı bitkisi M. spicatum türünün
Ulugöl’ün yüzeyinde yoğun bir şekilde görülmesinin başlıca nedeni gölde su seviyesinin azalmasıdır. Gölü
besleyen yüzeyden bir kaynak yoktur, yeraltı kaynak sularıyla beslenmektedir. Son yıllarda küresel ısınma
nedeniyle içinde bulunduğumuz subtropikal bölgede buharlaşmanın fazla, yağışların az olması nedeniyle
göllerde su seviyesi azalmaktadır. Bu durumda göldeki besleyici elementlerin konsantrasyonu artmakta, göl
içindeki bitkilerin ışıktan daha fazla yararlanması neticesinde bitki yoğunluğu da artış göstermektedir.
Otokton ve özellikle allokton orijinli maddeler de göl sedimentinde organik madde yoğunluğunu
artırmaktadır. Ulugöl’de sazan (Cyprinus carpio) dışında göle sonradan aşılanan alabalık (Salmo trutta
abanticus) yaşamaktadır. Göl suyunda yerinde ve laboratuvarda yapılan fiziksel ve kimyasal su analizleri
neticesinde elde edilen bulgular gölde kirlilik olmadığını göstermektedir. Analiz sonuçları gölde ötrofikasyon
riskinin olmadığını, su kalite parametreleri bakımından Ulugöl’ün “I. sınıf” yani “çok iyi” su özelliği taşıdığını
göstermektedir.
Keywords: çevresel faktörler, ekolojik kalite, su bitkileri, küresel ısınma, tabiat parkı
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ORGANİK TARIM SERTİFİKALI BİR FUNGUSİT OLAN BAKIR OKSİKLORÜR’ÜN TOPRAK SOLUCANI
EİSENİA FETİDA’DA NEDEN OLDUĞU DNA HASARI VE DİĞER BİYOLOJİK YANITLAR
2

1 Yrd. Doç. Dr. VOLKAN KILIÇ - Anadolu Üniversitesi - Biyoloji
Doç. Dr. GÖZDE AYDOĞAN KILIÇ - Anadolu Üniversitesi - Biyoloji

Bakır oksiklorür organik tarım sertifikalı bir fungusit olarak çeşitli sebze-meyveler ile endüstriyel tarım
ürünlerinin yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Formülündeki bakır iyonları serbest kalarak
fungal sporların enzim ve protein yapılarını bozmak yoluyla etki gösterir. Bakır oksiklorür ve diğer metal
içerikli tarımsal ilaçlar sürekli olarak kullanıldığında içerdikleri metallerin topraktaki seviyeleri kabul
edilebilir düzeyin üzerine çıkmakta, başta toprakta yaşayan organizmalarda olmak üzere insana kadar
ulaşarak canlı dokularda birikim göstermektedir. Toprağın en önemli biyotik bileşenlerinden birini oluşturan
toprak solucanı türleri, topraktaki değişimlerden öncelikli olarak etkilenmektedir. Eisenia fetida epigeik bir
solucan türü olup organik tarımda toprak verimini arttırmak amacıyla vermikompost üretiminde
kullanılmaktadır. Toksik maddelere verdiği ölçülebilir tepkiler nedeniyle de standart toksikolojik test
organizması olarak kabul edilmektedir. Bakır oksiklorür’ün E. fetida’da neden olduğu DNA hasarı ile
enzimatik ve hücresel yanıtların ortaya koyulması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. E. fetida örnekleri
(n=20), 1’er kg yapay toprak (OECD Guidelines 1984) içeren havuzlarda (her deney grubu için 3 adet) 2 hafta
süre ile laboratuvar koşullarına alıştırılmıştır. Çalışma 7 ve 14 günlük kontrol ve deney gruplarından
oluşmaktadır. Bakır oksiklorür subakut olarak, 350 mg/kg yapay toprak konsantrasyonunda deney
gruplarına uygulanmıştır. Deney süresi bitiminde örneklerden (n=8) sölomosit izolasyonu yapılarak Comet
Assay (SCGE) yöntemi ile sölomositlerdeki DNA hasarı belirlenmiştir. Sölomositlerdeki hücresel hasar ışık ve
elektron mikroskobunda incelenmiştir. Metallotionein (MT) düzeyi, katalaz (CAT) enzim aktivitesi, glutatyon
S-transferaz (GST) enzim aktivitesi ve lipid peroksidasyonu biyokimyasal olarak ölçümlenmiştir.
Sölomositlerdeki DNA hasarı 7 günlük süre sonunda anlamlı olmayan bir artış göstermiştir. 14 günlük maruz
kalma süresi sonunda ise DNA hasarının yaklaşık olarak 2 kat artış gösterdiği belirlenmiştir. Mikroskopik
incelemeler sonucunda deney gruplarına ait farklı tiplerdeki sölomosit hücrelerinde çekirdek ve membran
hasarı görülmüştür. Deney gruplarındaki MT düzeyi kontrole göre artmış, CAT aktivitesinde anlamlı bir
değişiklik görülmezken GST aktivitesi azalmıştır. Lipid peroksidasyonu tüm deney gruplarında 7. ve 14.
günlerin sonunda artış göstermiştir.
Keywords: Eisenia fetida,Bakır oksiklorür,DNA hasarı,Biyolojik belirteçler
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INVESTİGATİON OF THE RELATİONSHİP BETWEEN ACADEMİC SELF-EFFİCACY PERCEPTİONS OF
ENGİNEER CANDİDATES AND THEİR PHYSİCS ACHİEVEMENT
1

Dr. HATİCE GUZEL - Necmettin Erbakan University - Physics Education Department
Dr. IMRAN ORAL - Necmettin Erbakan University - Physics Education Department

2

In this study, it was investigated whether the variables of "academic achievement self-efficacy perceptions"
of the engineer candidates who took physics course varied according to, variables such as "gender, physical
success, duration of internet use and department of education". The population of the study consists from
s a total of 225 engineer candidates who took Physics-1 course at Necmettin Erbakan University Engineering
and Architecture Faculty in Fall in 2016-2017 academic year. Frequency, mean, independent t test, one way
analysis of variance (ANOVA) and Pearson correlation analysis were used to analyze the data. It was
determined that the academic self-efficacy perceptions of the engineer candidates participating in the
research were found to be low levels but that as the students' self-efficacy perceptions were increased and
the physics course achievements were increased as well. In addition, it was found that male students
perceptions of successt in university education are higher than female students.
Keywords: Academic self-efficacy perception, Engineer candidate, Physics success, Internet usage time
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AN EXAMİNATİON OF THE RELATİONSHİP BETWEEN LİFELONG LEARNİNG TENDENCİES AND
PHYSİCS ACHİEVEMENTS OF ENGİNEER CANDİDATES
1
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2

In this study, it was investigated whether the points of the scale of “lifelong learning tendencies” of the
engineer candidates who took physics course varied according to, variables such as "gender, physics
success, duration of internet use and department of education". The population of the study consists from
s a total of 225 engineer candidates who took Physics-1 course at Necmettin Erbakan University Engineering
and Architecture Faculty in Fall in 2016-2017 academic year. Frequency, mean, independent t test, one way
analysis of variance (ANOVA) and Pearson correlation analysis were used to analyze the data. According to
the findings, the points taken from of the scale of “lifelong learning tendencies” do not show any significant
difference according to departments and internet usage period. The mean scores of persistence and
learning which are the subdimensions of the lifelong learning tendency scaleof do not show a significant
difference according to gender, whereas the scores of lack of motivation and curiosity show significant
differences according to gender. Female students' points are more higher in the dimension of lack of
motivation, male students’ points are more higher in the dimension of curiosity. As the lifelong learning
tendecies, perseverance and motivation of engineer candidates increase, physics course achievements also
increase.
Keywords: Lifelong learning, Engineer candidate, Physics achievement, Gender.
Corresponding Author: Doç. Dr. HATİCE GÜZEL

AN EXAMİNATİON OF THE RELATİONSHİP BETWEEN LİFELONG LEARNİNG TENDENCİES AND
ACADEMİC SELF-EFFİCACİES OF ENGİNEER CANDİDATES
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2

In this study, the relationship between academic self-efficacy and lifelong learning tendencies of engineer
candidates taking physics course was investigated. The population of the study consists from s a total of
225 engineer candidates who took Physics-1 course at Necmettin Erbakan University Engineering and
Architecture Faculty in Fall in 2016-2017 academic year. Frequency, mean, independent t test, one way
analysis of variance (ANOVA) and Pearson correlation analysis were used to analyze the data. According to
findings obtained by the study, there was a positive and significant relationship between academic selfefficacy scores and general scores of motivation, persistence and lifelong learning tendency. Academic selfefficacy perceptions also increase as the motivation, persistence, and lifelong learning tendencies of
engineer candidates increase. Persistence, lack of interest in learning disposition, and lack of curiosity were
found to be significantly related to academic self-efficacy perception.
Keywords: Lifelong learning, Academic self-efficacy, Engineer candidate, Physics.
Corresponding Author: Doç. Dr. HATİCE GÜZEL

2

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
438

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

8Sİ+197AU, 209Bİ, 232TH ELASTİC SCATTERİNG REACTİONS: NEW GLOBAL POTENTİAL
1

Yrd. Doç. Dr. YUSUF SERT - Bozok Üniversitesi - FİZİK

The optical model defines the interaction of the projectile and the target nuclei in a complex potential. The
general shape of potential consist of a Coulomb interaction term, a centrifugal interaction term and a
nuclear interaction (with real and imaginary section) term. In present study, the elastic scattering of
28Si+197Au, 209Bi, 232Th reactions were scrutinized utilizing the phenomenological potential
approximation within the optical model frame. A set of global optical potentials in real and imaginary form
were produced to clarify the interaction of 28Si+different targets. This global potential approximation is
very important to explain the experimental data with few free parameters. Moreover in calculations the
reaction cross sections, volume integrals of the potentials, and errors were computed.
Keywords: Optical Model, Elastic Scattering, Global Potential
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THRESHOLD ANOMALY INVESTİGATİON OF 32S+58Nİ FOR FİVE ENERGİES
1

Yrd. Doç. Dr. YUSUF SERT - Bozok Üniversitesi - FİZİK

Generally, elastic scattering studies with the tightly bound, some weakly bound and halo nuclei from heavy
targets exhibit the Threshold anomaly-TA (classical behaviour) or Breakup Threshold Anomaly-BTA (unusual
behaviour) in the energy dependence of the optical potential. In this situation, the real and imaginary parts
of the optical potential show a rapid variation and are consistent with TA or BTA. In this work, the elastic
scattering of 32S+58Ni reaction was examined utilizing the phenomenological approximation within the
optical model frame and was investigated whether or not there is anomaly behaviour.
Keywords: Threshold Anomaly, Elastic Scattering, Phenomenology
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. YUSUF SERT

FEM ANALYSIS OF SILICON-BASED SOLAR CELLS
1

Yrd. Doç. Dr. AYHAN ATIZ - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
2 Yrd. Doç. Dr. ERCAN ŞERİF KAYA - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği
3 Araş. Gör. TURGUT ACIKARA - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği

Electricity is the most used energy in the world. It is used in new technology cars, in buildings, in electronic
devices so that almost in every aspect of our daily life. Electricity can be produced from many sources. Solar
energy is one of the most important power resources which is a clean and the most abundant source of
energy. Solar batteries, which convert solar energy into electricity, have been studied by researchers in
recent years. Silicon-based solar cells are the most widely used solar power generation in the world today.
In this sense, it is very important to observe how the physical properties of silicon under solar energy
change. This will help us better understand the structure of the silicon. In this study, changes in the structure
of silicon pellets were investigated by utilizing finite element method program, ABAQUS.
Keywords: Solar Cells, ABAQUS, Silicon-based batteries, FEM
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SOSYAL MEDYADA OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI VE BİLİMSEL HABERLERİN PAYLAŞIMI
1

Öğretmen ALİ İHSAN TÜKEL - Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü - Fizik

Okul dışı ortamlarda öğrenme, eğitimdeki birçok eğilimi bünyesinde içeren dinamik bir süreçtir. Bu sürecin
profesyonel olarak yönetimi son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Okul Dışı Öğrenme Araştırma ve
Uygulama Merkezi (ODARUM) bu alanda çalışmalar yapmak ve eğitimin paydaşlarının ilgilerini bu alana
yönlendirmek üzere kurulmuş olup proje sorumlusu Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet İlhan
Şen’dir. Projede fen eğitiminin sadece okullarda dört duvar arasında değil yaşamın içinde uygulamalı olarak
öğretilip bireylere sevdirilebileceği öngörülmüş olup konuyla ilgili deneyler, inceleme gezileri, okullarda
mobil planetaryumu gibi faaliyetlere yer verilmiş bilim öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Sosyal ağ
üzerinden yapılan çalışmalar Facebook ve Twitter üzerinden paylaşılmaktadır. Söz konusu platformaların
editörlüğü Nevşehir Anadolu Lisesi Fizik öğretmeni Ali İhsan Tükel tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda
genel amaç; bilimi sevdirmek, ODARUM faaliyetlerinin canlı yayın akışını paylaşmak, ODARUM ekibi
içerisindeki başkan ve diğer editörlerin makale, kitap ve proje tanıtımları ile eğitim verilen kurum
ziyaretlerini paylaşmaktır. Alana ilgi duyan ve alanda çalışan akademisyen, öğretmen ve öğrencilerden
oluşan facebook üye sayısı 10000’e ulaşmıştır. Fen bilimlerine katkı sağlayan her türlü faaliyetleri ve bunların
sonuçları zaman içerisinde tüm üyelerle paylaşılmaya devam edilecektir.
Keywords: Fen bilimleri, okul dışı öğrenme, sosyal ağ.
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ASSESSİNG OF STRUCTURAL AND OPTİCAL PROPERTİES OF ZN1-XYXO THİN FİLMS PRODUCED
BY SOL-GEL METHOD
1
2

Uzman ŞEYDANUR KAYA - Kastamonu Üniversitesi - Fizik
Doç. Dr. ÖZGÜR ÖZTÜRK - Kastamonu Üniversitesi - Fizik
3 Dr. DOĞAN AKCAN - Bahçeşehir Üniversitesi - Fizik
4 Prof. Dr. LÜTFİ ARDA - Bahçeşehir Üniversitesi - Fizik

The structural and optical properties of Zn1-XYxO nano thin films were investigated. All the ZnO samples
were produced via sol-gel method and the effect of Yttrium doping concentration on structural parameters
and optical behavior were analyzed. The structural and optical analyses were performed by x-ray diffraction
(XRD), scanning electron microscope (SEM), Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS), atomic force
microscope (AFM) and UV-VIS Spectrophotometer. Various structural parameters such as a and c lattice
parameter, grain size were computed from XRD data. Thin film surface morphology and cross sectional area
of the thin films were investigated by scanning electron microscope. The surface roughness were obtained
by AFM topography. In addition, the optical properties of all the samples were analyzed by
spectrophotometer. All the results were compared with undoped ZnO and significant improvement was
observed in both structural and optical properties of Y doped ZnO. It can be concluded that Yttrium is one
of the most suitable rare earth doping for improving structural and optical properties of ZnO thin films.
Keywords: Yttrium doped ZnO, ZnO nanoparticle, XRD, SEM, AFM, Optical properties
Corresponding Author: Uzman ŞEYDANUR KAYA

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
440

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

AN INSTRUMENTED INDENTATİON STUDY ON NA DOPED ZNO NANOPARTİCLES
1
2
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3 Dr. DOĞAN AKCAN - Bahçeşehir Üniversitesi - Fizik
4 Prof. Dr. LÜTFİ ARDA - Bahçeşehir Üniversitesi - Fizik

Na doped ZnO nanoparticles with different Na concentrations were prepared by sol-gel method. Phase
structure of all the samples were analyzed by x-ray diffraction. The surface morphology and grain
distribution have been investigated by scanning electron microscope. Also, Elemental composition were
determined by eds mapping. In addition, the effect of Na doping on mechanical properties of ZnO has been
investigated by instrumented indentation technique. Load and unload curves obtained from indentation
test were analyzed by Oliver and Pharr method. Hardness and indentation modulus of undoped and Na
doped ZnO nanoparticles were calculated. Na doping causes micromechanical changes in ZnO structure
resulting in better grain connectivity, lower porosity which are responsible of enhanced mechanical
properties. As a result, it can be said that Na doping plays crucial role in mechanical properties ZnO
nanoparticles.
Keywords: : Na doping, ZnO semiconductor, instrumented indentation, hardness, indentation modulus
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ARALIK TİP-2 BULANIK KÜMELER İLE KANAAT UZAYI DEĞERLENDİRMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. M. BAHAR BAŞKIR - Bartın Üniversitesi - İstatistik

Nitel karar verme süreçlerinde öznel değerlendirmeler kaynaklı belirsizliklerin modellenmesinde Tip-1
bulanık kümelerin kullanımı yaygındır. Öte yandan, Tip-1 bulanık kümeler ve üyelik dereceleri (birincil
üyelikleri) belirsizlik içermektedir. Bu belirsizlik özellikle niteliksel değerlendirmelerde hassaslıkla ele
alınmalıdır. Zadeh (1975) Tip-1 bulanık kümelerin genişletilmişi olarak Tip-2 bulanık kümeleri önermiştir.
Tip-2 bulanık kümeler ile yapılan çalışmalarda elde edilen ikincil üyelikler ile birincil üyeliklerin belirsizlikleri
modellenmektedir. Hesaplama karmaşıklığı nedeni ile en çok tercih edilen Aralık Tip-2 bulanık kümelerdir.
Prasad (1997) mühendislik alanında yapılan kuramsal karar modeli çalışmalarında karar vericilerin nitel
değerlendirmeleri için kanaat uzayının kullanımından ve öneminden bahsetmiştir. Kanaat uzayının iki
önemli bileşeni Deneyim Bilgisi ve Güven alt uzaylarıdır. Bu alt uzay değerlendirmeler ile karar verici
düşünce yapısı detaylandırılmaktadır. Ancak, kanaat uzayı bileşenleri ile yapılan değerlendirmeler kavram
ve algısı kaynaklı belirsizlikleri içermektedir. Bu çalışmada, nitel karar modelleri için kanaat uzayına dayalı
değerlendirmelerde aralık Tip-2 bulanık kümelerin kullanımı önerilmektedir. Karar vericilerin kanaat uzayı
hesabında kullanılan Bayes karar modeli aralık Tip-2 bulanık sayılar ve aritmetiği ile ele alınmaktadır. Sayısal
örneklerle Tip-1 ve Tip-2 bulanık sayılara dayalı kanaat uzayı hesaplamaları gösterilmektedir. Ayrıca,
tedarikçi seçimi problemi karar vericilerin her bir tedarikçi karakteristiğinin müşteri beklentilerini
sağlamasına ilişkin kanaatleri Bayes karar modelinde aralık Tip-2 bulanık sayıların kullanımı ile
incelenmektedir. Kanaat uzayında aralık Tip-2 bulanık yaklaşım kullanımı ile gerçekleştirilen tedarikçi
seçiminin etkinliği kıyaslamalı olarak verilmektedir. Tedarikçi seçiminde Tip-1 ve Tip-2 bulanık yaklaşım
kıyaslamaları sonucu firmaların her bir tedarikçi karakteristiği bakımından performans değerlendirmeleri
aralık Tip-2 bulanık küme değerlendirmelerinin etkinliğini göstermektedir.
Keywords: aralık Tip-2 bulanık küme, kanaat uzayı, üyelik fonksiyonu, nitel karar verme
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FUZZY CLUSTERING APPROACH FOR BIOLOGICAL DATA
1
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2 Y. Lisans Öğr. ASLI KAYA - Anadolu Üniversitesi - İstatistik

The term clustering is generally referred to as a process of grouping objects that are in some sense close to
a cluster center. Clustering is therefore a very important task in the data mining process for identification
of groups and interesting distributions and patterns. Recently, these techniques have been used frequently
in the fields of biostatistics and bioinformatics to classify similar genes or patients, to group sequences
having a gene family. However, hard clustering methods which exactly assign each gene to a cluster are not
very suitable for the analysis of complex and very large biological data sets, because the clusters of
observation in such data clusters often overlap in nature. Fuzzy C-Means (FCM) is an important algorithm
of fuzzy clustering techniques and, Fuzzy c-means clustering is widely used to identify cluster structures in
high-dimensional datasets. In this study, fuzzy c means algorithm was presented simply.
Keywords: Clustering,Fuzzy Clustering,Fuzzy C-Means,Biostatistics
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DETERMİNİNG NUMBER OF CLUSTER İN FUZZY CLUSTERİNG
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Clustering analysis is one of the multivariate statistical techniques that help to divide data groups of which
are not exactly known to subgroups according to similarities and explore different correlation and
structures in large data sets. In particular, fuzzy clustering analysis has recently been researched and used
in various fields. Determining the number of cluster is an important task in fuzzy cluster analysis. In this
study, notions relating to cluster validity were introduced and cluster validity indices in literature were
reviewed. These indices were used in common genetic data set with fuzzy c-means algorithms and
changeable fuzzifier parameter. The result was simply analyzed.
Keywords: Clustering,Fuzzy clustering,Fuzzy c-means,Validity index
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ÖĞRENCİLERİN BENLİK SAYGISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNDE VERİ
MADENCİLİĞİ KULLANIMI
2

1 Doç. Dr. TANER TUNÇ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Uygulamalı İstatistik
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Veri madenciliği, verilerde daha önce bilinmeyen gizli örüntüleri açığa çıkaran ve bu bilgilerden yararlı
sonuçlar elde ederek geleceğe yönelik tahmin yapmaya imkân tanıyan dinamik bir süreçtir. Karar Ağacı
yöntemi, kolay anlaşılan kurallar üretmesi, kuralların görselleştirilebilmesi ve farklı değişken yapılarına
uygun güçlü algoritmalara sahip olması sebebiyle en sık kullanılan veri madenciliği tekniklerindendir.
Çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin benlik saygı düzeyini etkilediği düşünülen faktörlerin
belirlenmesidir. Buna göre Problem Çözme Envanteri, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Durumluk-Sürekli
Kaygı Ölçeği ve diğer demografik değişkenler kullanılarak bireylerin davranış kalıpları belirlenebilecektir. Bu
amaçla 1426 öğrenciye ait veri CART algoritması kullanılarak Spss Clementine 12.0 paket programı ile
değerlendirilmiş ve sonuçlar elde edilmiştir. Oluşan karar ağacının sürekli kaygı değişkeninden dallanması
benlik saygısı için en etkili değişkenin sürekli kaygı olduğunu göstermektedir. Çalışmaya katılan öğrencilerin
%61.851‘inin benlik saygısı yüksek, %38.149‘unun ise benlik saygısı orta düzeydedir. Karar ağacı daha sonra
dallanmaya problem çözme düzeyi ile devam etmiş problem çözme becerisi orta ya da yüksek düzeyde olan
kişilerin benlik saygı puanının da yüksek olduğu belirlenmiştir. Problem çözme becerisi orta ya da yüksek
olan öğrenciler çoğunlukta (%55.891) olup bu kişiler için dallanma durum kaygı ile davam etmiştir. Durum
kaygısı orta ya da yüksek düzeydeki öğrencilerin %68.784’ünün benlik saygısı puanı yüksektir. Durum
kaygının orta ve yüksek düzeyde olmasını etkileyen en önemli etken anne-baba ilişkisi olduğundan karar
ağacı dallanmaya bu düğümden devam ederek benlik saygısı puanı yüksek olanların büyük çoğunluğunda
(%70.37) anne-baba ilgisinin de yüksek olduğunu tespit etmiştir. Burada ilginin az ya da orta düzeyde
olmasını etkileyen en önemli etkenin de bireylerin okuduğu bölümden kaynaklandığı belirlenmiştir.
Çalışmada yer alan öğrencilere ait benlik saygısı düzeyi sırasıyla; sürekli kaygı düzeyinden problem çözme
becerisi düzeyinden, durum kaygı düzeyinden; durum kaygısının da anne-baba ilgisinden, anne-baba
ilgisinin ise kazanılan bölümden etkilenmekte olup; kullanılan diğer değişkenlerin benlik saygısı düzeyine
önemli bir etkisi bulunamamıştır.
Keywords: veri madenciliği,Rosenberg Benlik Saygıs,problem çözme,durum kaygı,sürekli kaygı
Corresponding Author: Doç. Dr. TANER TUNÇ

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
443

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİ İÇİN ÖĞRENCİ EĞİLİMLERİNİN RİDİT VE GRİ İLİŞKİ ANALİZİ İLE
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Sıralama ve adlandırma ölçeklerinin analizinde sıkça kullanılan Ki-Kare ve Student-t testleri bazı durumlarda
yetersiz ve yanıltıcı olabilmektedir. Adlandırma ölçeği için geliştirilmiş olan Ki-Kare testinin sıralama
ölçeğinde kullanılması halinde, bilgi kaybı yaşanmaktadır. Diğer yandan Student-t testi kullanıldığında,
sıralama ölçeğindeki bir değişken sanki sürekli bir değişkenmiş gibi ele alındığından uygun sonuçlar elde
edilememektedir. Ridit analizi ve gri ilişki analizleri bu konulardaki eksiklikleri gideren önemli birer teknik
haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin aldıkları istatistik dersine karşı tutumlarını
ölçmek amacıyla geliştirilen 17 maddelik Likert tipi İstatistik Tutum Ölçeğinin (İTÖ), istatistik dersini alan
çeşitli bölümlerdeki 477 lisans öğrencisine uygulanması sonucunda elde edilen veriye ridit analizi ve gri ilişki
çözümlemesi uygulamak ve maddelerin yığılımını belirlemektir. İstatistik tutum ölçeğindeki sıralamalı ölçek
değişkenlerinde hesaplanan ortalama riditler sonucunda sınıflar karşılaştırılmış ve öğrencilerin ölçekteki
maddelere göre eğilim gösterdikleri sınıflar belirlenmiştir. Ölçekteki 17 maddeden 8 tanesinin ridit aralıkları
anlamlı bulunmadığından denekler, bu 8 maddeye düzgün dağılmıştır. Diğer 9 maddeden 5 tanesinin ridit
aralıkları 0,5’ten küçük olduğu görülmüş ve denekler, bu beş madde için alt sınıflarda katılmama yönünde
yoğunlaşmıştır. Geriye kalan 4 maddenin ridit aralıkları ise 0,5’ten büyük olduğundan, denekler bu dört
maddeye üst sınıflarda katılma eğilim göstermiştir. Ridit analizi ve gri ilişki çözümlemesi yöntemlerinin
birbirleriyle uyumlu sonuçlar verdiği görülmüştür.
Keywords: istatistik tutum ölçeği,ridit analizi,gri ilişki analizi
Corresponding Author: Doç. Dr. TANER TUNÇ
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One of the most fundamental elements of sustainable and stable economic development of a country is
energy concept. Because energy constitutes one of the most important inputs of the economical production
of a country. Under the light of studies on the causality relations between energy consumption and
economic growth of different countries in the literature, in this study as a new perspective, it is aimed to
model these determined causality relations by using generalized estimating equations (GEE) technique as a
special case of generalized linear model (GLM) for panel data.
Keywords: energy consumption, economic growth, causality, generalized estimating equation
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The concept of uncertainty refers to situations which we cannot define and uncontrollable when we don’t
have enough information about the events. The main difference between uncertainty and risk is that the
risk can be measured and therefore can be calculated. Today's technology can’t determine the time and
intensity of natural disasters like earthquakes. Earthquakes may have very destructive and vital effects
according to their severity and position. The losses caused by earthquakes can be reduced to a minimum
with precautionary measures. The purpose of this study is to determine the severity of the earthquakes
that may occur by using collective risk models and therefore to detect the amount of loss that can be
experienced from the earthquakes. And then risk assessment will be made by creating a risk matrix for
severity of earthquakes.
Keywords: collective risk models, earthquake, risk assessment, risk matrix
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N-Heterocyclic carbenes have become universal ligands in organometallic, inorganic and coordination
chemistry. Because of the σ-electron donation and π-electron drawing character of the nitrogen center, the
carbenic center is stable and therefore the N-heterocyclic carbenes are electronically rich nucleophilic
species. Due to their strong σ-electron donating properties, NHC ligands bind to the metal center more
strongly than conventional ligands such as phosphines. The transition metal complexes thus formed are
generally resistant to degradation and the excess of ligand can be used as a precursor catalyst unnecessarily.
N-heterocyclic carbenes have found wide application in numerous catalytic reactions thanks to their
selective coordination chemistry [1-3]. For this reason, new carben precursors have been synthesized in
this work and the structures have been elucidated by spectroscopic methods. The synthesized new carbene
precursors will later be activated with metals to study their activity on appropriate catalytic systems.
References: [1] Bourissou, D., Guerret, O., F. P. Gabbaï, F.P. G. Bertrand, G. Chem. Rew., 100, 2000, 39-43.
[2] Nair, V., Bindu, S., Sreekumar, V. Angew. Chem. Int. Ed., 43, 2004, 5130-5136. [3] Herrmann, W.A.,
Köcher, C. Angew. Chem. Int. Ed. Eng., 36, 1997, 2163-2170.
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TEOG-2 SINAVLARI VE 8. SINIF KONU KAZANIM TESTLERİNDE (2016-2017) MADDE YAPISI VE
ÖZELLİKLERİ ÜNİTESİYLE İLGİLİ SORULARIN KAZANIMLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ
1
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Bu çalışma, 2016-2017 Eğitim Öğretim yılındaki TEOG-2 sınavları ve 8. Sınıf Konu Kazanım Testlerindeki
“Madde Yapısı ve Özellikleri” Ünitesiyle ilgili soruların kazanımlar açısından incelenmesi amacıyla
yapılmıştır. Bu amaçla ünitede kaç konu olduğu, soruların konulara ve kazanımlara göre nasıl dağıldığı,
kazanım açısından neden o sorunun sorulduğunu belirlemek için odsgm.meb.gov.tr adresinden alınan
TEOG-2, TEOG-2 Mazeret sınav ve 8 adet Konu Kazanım Testlerindeki toplam 99 soru doküman incelemesi
yöntemiyle analiz edilmiştir. Tüm sorular kazanımlar açısından incelendiğinde TEOG sınavlarındaki sorularla
Konu Kazanım Testlerindeki soruların en az 1 kazanım boyutunda örtüştüğü, aynı zamanda her iki sınavda
da “Madde Yapısı ve Özellikleri” Ünitesinin “Türkiye’de Kimya Endüstrisi” konusundaki kazanımlara yönelik
herhangi bir soru bulunmadığı belirlenmiştir. TEOG 2 sınav sorularının TEOG 2 Mazeret sınavı sorularıyla
kazanımlar açısından paralellik gösterdiği, her iki sınav sorularının Konu Kazanım Testlerindeki bazı sorularla
benzer olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular sınav öncesinde Konu Kazanım Testlerindeki soruları düzenli
olarak çözen öğrencilerin TEOG sınavda soruları çözerken zorlanmadıklarını düşündürmektedir. Son yıllarda
yapılan TEOG sınavlarında öğrencilerin göstermiş olduğu başarılar da bu düşünceyi destekler niteliktedir.
Ayrıca böyle sınavlarda kazanımlara yönelik soruların bulunması kazanımların amacına uygun verilip
verilmediğinin de göstergesi olduğu için ünitelerle ilgili tüm kazanımlara uygun sorularının olmasına özen
gösterilmesi gerekir. Aksi takdirde sorusu olmayan konular bir süre sonra öğrenci ve öğretmenler tarafından
önemsiz gibi görüleceği ve kazanımlara uygun verilmeyeceğini düşündürmektedir. Her ne kadar her iki
sınavda “Türkiye’de Kimya Endüstrisi” konusundaki kazanımlara yönelik herhangi bir soru olmasa da bu
konu 8. Sınıfta öğrencilere amacına ve kazanımlarına uygun şekilde verildiğinde bir taraftan ülkedeki kimya
endüstrisinden haberdar olmalarını sağlarken diğer taraftan onları günlük yaşamlarında kimyadan nasıl
faydalanacaklarını kazandırarak hayata hazırlayacaktır. Bu yüzden bundan sonraki TEOG sınavlarında bu
konuya ait soruların olması için gerekli düzenlemelerin yapılması önerilmektedir.
Keywords: TEOG sınavı, Konu Kazanım Testleri, Madde Yapısı ve Özellikleri
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Zinc and zinc alloy platings are widely used to protect oxidation-vulnerable metals due to their high
resistance to corrosion, and good mechanical properties [1]. Anticorrosive applications of electrochemically
synthesized conducting polymers have been investigated for many years and polyaniline and polypyrrole
are the most studied and promising candidates among these conducting polymers [2]. In this study, Zincnickel (ZnNi) alloy was deposited on carbon steel (CS) by chronopotentiometry technique, in acidic medium.
Then, poly(pyrrole-co-N-methylpyrrole) film was synthesized from 0.05 M pyrrole + 0.05 M N-methylpyrrole
containing 0.20 M sodium oxalate solution. The synthese were achieved on ZnNi alloy plated carbon steel
(CS/ZnNi) by using cyclic voltammetry technique. Poly(pyrrole-co-N-methylpyrrole) film characterized by
linear sweep voltametry and scanning electron microscopy techniques. Anticorrosive behaviour of ZnNi
deposited CS electrodes with and without polymer films in 3.5% NaCl solution were investigated with AC
impedance spectroscopy technique and anodic polarization curves. Corrosion test results showed that
protective ability of poly(pyrrole-co-N-methylpyrrole) coating significant good against attack of corrosion
environment to CS/ZnNi. References [1]Ozyilmaz, A. T., Akdag, A., Karahan, I. H., Ozyilmaz, G., Prog. Org.
Coat. 77 (2014) 872–879 [2]Tuken, T., Ozyilmaz, A.T., Yazıcı, B., Erbil, M. App. Surf. Sci. 236 (2004) 292–305
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Protective coatings have been used widely for metal corrosion control. Among these are organics, slicones,
inorganic compounds and metallic coaings [1]. Conducting polymers like polyaniline and polypyrrole have
shown wide range of applications due to their very interesting physical properties. Some of their important
properties include electrical conductivity, electroactivity, electrochromism, environmental stability,
chemical stability and corrosion inhibitive property. Due to these properties, they are widely used in
rechargeable battaries, electrochromic displays, ion-exchangers, pH sensors, gas sensors and primers for
corrosion protection of steel [2]. In this study, Poly(aniline-co-pyrrole) (PANI-co-PPy) copolymer film was
synthesized on zinc-cobalt plated carbon steel electrode (CS/ZnCo) with cyclic voltammetry technique. The
synthesis solution was aqueous sodium oxalate containing 9:1 monomer feed ratio between aniline and
pyrrole, respectively. The total concentration of monomers was 0.2 M. The corrosion behavior of
terpolymer film coated CS/ZnCo electrode in 3.5 % NaCl solution was investigated with AC impedance
spectroscopy (EIS) technique, anodic polarization curves and corrosion potential-time curves. The
characterization of PANI-co-PPy copolymer film was realized with Fourier transform infrared spectroscopy
(FT-IR) and scanning electron microscopy (SEM) techniques. The results showed that copolymer film coating
led to decrease of the permeability of metallic plating. The copolymer film provided an effective barrier
property on zinc–cobalt coating and a remarkable anodic protection to substrate for longer exposure time.
The research project was funded by Technical Research Council of Turkey (TUBITAK), Project No: TBAG(110T745) and The University of Mustafa Kemal in Turkey, Project No: 1204 D 0107. References [1] Sazou
D., 2000. Synthetic metals, 118 (2001) 33-147 [2] Rajagopalan R., Iroh J. O. Applied surface science, 218
(2003) 58-69
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Application of zinc alloy electrodeposited coatings in various industrial sectors has significantly increased.
This may be mostly due to their excellent corrosion resistance, paintability and good formability[1].
Conducting polymers like polyaniline and polypyrrole have shown wide range of applications due to their
very interesting physical properties. they are widely used in rechargeable battaries, electrochromic displays,
ion-exchangers, pH sensors, gas sensors and primers for corrosion protection of oxidizable metals such as
steel, copper and aluminum[2]. In this study, Zinc-cobalt (ZnCo) alloy was deposited on carbon steel (CS) by
chronopotentiometry technique, in acidic medium. The synthesis solution was aqueous sodium oxalate
containing 9:1 monomer feed ratio between pyrrole and o-anisidine, respectively. The total concentration
of monomers was 0.075 M. The syntheses were achieved on ZnCo alloy plated carbon steel (CS/ZnCo) by
using cyclic voltammetry technique. Poly(pyrrole-co-o-anisidine) film characterized by Fourier transform
infrared spectroscopy (FT-IR), scanning electron microscopy (SEM) and linear sweep voltametry (LCV)
techniques. Anticorrosive properties of ZnCo deposited CS electrodes with and without polymer films in
3.5% NaCl solution were investigated with AC impedance spectroscopy technique, anodic polarization
curves and corrosion potential-time curves. The results showed that Poly(pyrrole-co-o-anisidine) coating
provided a remarkable anodic protection against the attack of corrosive environment to CS/ZnCo electrode.
Poly(pyrrole-co-o-anisidine) film exhibited important catalytic efficiency on the CS/ZnCo electrode surface.
The research project was funded by Technical Research Council of Turkey (TUBITAK), Project No: TBAG(110T745) and The University of Mustafa Kemal in Turkey, Project No: 1204 D 0107 References [1] Karahan,
I. H., Karabulut, O., Alver, U., Physica Scripta, 79 (2009) 055801 [2] Rajagopalan R., Iroh J. O. Applied surface
science 218 (2003) 58-69
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8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVLARINDAKİ (1998-2016) ASİTLER
BAZLARLA İLGİLİ SORULARDA GÖSTERMİŞ OLDUKLARI BAŞARI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. HATİCE KARAER - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - KİMYA EĞİTİMİ
2 Y. Lisans Öğr. ENGİN AVCI - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - FEN BİLGİSİ

Bu çalışma 8. Sınıf Öğrencilerinin Ortaöğretime Geçiş Sınavlarındaki (1998-2016) Asitler Bazlarla ilgili
sorularda göstermiş oldukları başarı düzeylerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubunu Ankara
Keçiören Merkez ilçesindeki devlet okullarında öğrenim gören ve özel bir etüt merkezine kayıtlı olan 51
sekizinci sınıf öğrencisinden uygulamanın olduğu gün etüt merkezine gelen 38 öğrencisi oluşturmaktadır.
Verilerin toplanmasında 1998-2016 yılları arasında Ortaöğretime Geçiş Sınavlarının Fen Bilimleri testindeki
Asitler-Bazlarla ilgili sorulmuş 20 adet soru bir araya getirilerek konu tarama testi olarak kullanılmıştır.
Uygulama etüt merkezinde 40 dakikalık sürede yapılmıştır. Bu sürenin belirlenmesinde TEOG sınavında Fen
Bilimleri Testindeki 20 soru için verilen 40 dakika süre dikkate alınmıştır. Öğrencilerin sorulardaki başarı
düzeylerini belirlemek için uygulama sırasında onlara testteki soruları dikkatle okumaları, kendilerine göre
doğru seçeneği işaretlemeleri ve neden o seçeneği işaretlediklerini açıklayarak yazmaları gerektiği
söylenmiştir. Öğrencilerin yanıtları doğru, kısmen doğru, yanlış ve boş olmak üzere dört kategoride
incelenmiştir. İncelemede öğrencilerin işaretledikleri seçeneği ve açıklamaları dikkate alınarak dört kategori
belirlenmiştir. Bu kategoriler oluşturulurken işaretleme ve açıklama doğru yapılmışsa doğru kategorisine,
işaretleme doğru açıklamada eksikler varsa kısmen doğru kategorisine, işaretleme doğru açıklama yanlışsa
ya da, işaretleme yanlış açıklama da yanlışsa yanlış kategorisine, seçeneği işaretlenmemişse, soruyla ilgisiz
açıklama yapılmışsa veya soru aynen tekrarlanmışsa boş kategorisine yerleştirilerek frekans ve yüzde
oranları verilmiştir. Ayrıca öğrencilerin göstermiş oldukları başarı düzeylerinin kazanımlarla ilişkisinin olup
olmadığı araştırılmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde öğrencilerin günümüz öğretim programında yer
alan kazanımlara yönelik sorularda başarı düzeylerinin arttığı, geçmiş yıllardaki soruların bazılarında doğru
işaretleme yapmadıkları, işaretleme yapmış olsalar da yanlış açıkladıkları belirlenmiştir. Sonuç olarak
öğretim programındaki konulara ait kazanımlara yönelik sorular olduğunda öğrenci başarısının arttığı
söylenebilir. Bu sonuçlar ışığında sınavlarda öğrenci başarı düzeylerinin artması için soruların konu
kazanımlarına yönelik olmasına özen gösterilmelidir.
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Karbonik Anhidraz (KA) enzimleri; nefes alma, pH dengesi, CO2 homeostazı, farklı doku ve organlarda
elektrot salgılanması, glukoneogenez, lipogenez, üregenez, kemik emilimi, kireçlenme, tümorijenisite ve
daha birçok fizyolojik ve patolojik işlemler ile ilişkilidirler. Bu enzimlerin inhibisyonu glokom, kanser, obezite,
epilepsi, osteoporoz gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. KA’ları inhibe edebilecek yeni moleküllerin
sentezinde ki en önemli zorluk belirli bir KA izoenzimine etki edebilecek madde sentezlemeye çalışırken tüm
izoenzimlerinin benzer yapılarda olmalarıdır. Beşli halkalardan olan 1,2,4-tirazoller iki tautomerik formda
bulunan ve önemli biyoaktivite gösteren heterosiklik gruplardır. N-sübstitüe triazoller yaygın olarak
bilinmekte ve aktivitelerinden dolayı farklılıkları önem kazanmaktadır. Bu çalışmada karbonik anhidraz
enziminin aktivitesini azaltabilecek triazol türevleri sentezlenmiştir. Eşdeğer mollerde organik asit ve
tiyokarbohidrazit eritilerek literatüre göre elde edilip şemaya göre türevlendirilen bileşiklerin enzim
inhibisyon aktivitelerinin ölçümleri yapılacaktır.
Keywords: Triazol,Karbonik Anhidraz,enzim,inhibisyon
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Karbonik Anhidraz ya da karbonik dehidrataz, aktif bölgesinde çinko (Zn2+) iyonu içeren bir metaloenzim
ailesidir ve yavaş bir reaksiyon olan karbondioksitin bikarbonat ve protona dönüşümünü katalizleyen
enzimdir. Doğada çok yaygın olup, ilk kez eritrositlerden saflaştırılmasına rağmen daha sonra hemen hemen
bütün dokularda varlığı tespit edilmiştir. 1,2,4-triazoller ve türevleri ilk olarak Bladin ve arkadaşları
tarafından 1885 de tanımlanmıştır. Geçtiğimiz yüzyılda antimikrobiyal, herbisidal ve antifungal
aktivitelerinden dolayı sıklıkla çalışılmaya başlanmıştırlar. Flukonazol ve itrakonazol 1,2, triazol halkası içiren
antifungal aktiviteye sahip ve ilaç olarak satılan iki bileşiktir. 3-amino-1,2,4-triazol türevlendirilmemiş haliyle
herbisit olarak etki göstermektedir. Bu çalışmada karbonik anhidraz enziminin aktivitesini azaltabilecek
triazol türevleri sentezlenmiştir. Eşdeğer mollerde organik asit ve tiyokarbohidrazit eritilerek literatüre göre
elde edilip şemaya göre türevlendirilen bileşiklerin enzim inhibisyon aktivitelerinin ölçümleri yapılacaktır.
Bladin, J. A.: Ber. 18, 1544 (1885). Gupta A. K.; Prachand S.; Patel A.; Jain. S., Synthesis of some 4-amino-5(substitutedphenyl)-4H-[1,2, 4]triazole-3-thiol derivatives and antifungal activity. Int. J. of Pharm. & Life Sci.,
2012, 3, 1848-1857.
Keywords: Triazol,Karbonik Anhidraz,Enzim,İnhibisyon
Corresponding Author: Doç. Dr. ERDAL KOCABAŞ

COMPLEXES OF IRON(III) SALEN AND SALOPH SCHIFF BASES WITH BRIDGING S-TRIAZINE
1

Prof. Dr. ZİYA ERDEM KOÇ - Selçuk Üniversitesi - Kimya

We have reported here that a trialdehyde and its Schiff bases have been synthesed to be a new template.
The reaction of trimeric cyanuric chloride (C3N3Cl3) with 3 equiv of 4-hydroxybenzaldehyde in benzene has
given the desired trialdehyde in a single step, coded to be TRIPOD. Trialdehyde was then reacted under
reflux with 4-aminophenylacetic acid. eight new trinuclear Fe(III) complexes involving tetradentate(N2O2)
Schiff bases (salenH2), (salophenH2) with 2,4,6-Tris(4-carboxymethylenephenylimino-4'-formylphenoxy)1,3,5-triazine have been synthesized. It may be useful to stress at this point that the new products
mentioned above are the main result of this work. These are the first in the literature and we call them
“Oxy-Schiff Bases” due to literature. An important class of compounds consists of substituted s-triazine
derivatives which have anticancer, antitumor, antiviral and antifungal activity. These compounds have been
used in the treatment of depression and hence gained a considerable importance. These are valuable bases
for estrogen receptor modulators and also used as bridging agents to synthesize herbicides and in the
production of drugs or polymers Schiff bases of iron(III) have been known since 1938. The magnetochemical
properties of the μ-oxo-bridged complexes [{Fe(salen)}2O] and [{Fe(saloph)}2O] and their X-ray studies
have widely been presented in the literature.
Keywords: Schiff Bases, s-triazine, iron(III), transition metal complexes.
Corresponding Author: Prof. Dr. ZİYA ERDEM KOÇ
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TETRAFENİLETİLEN BİRİMLERİ TAŞIYAN KALİKS[4]AREN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE BAZI
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Doç. Dr. MUSTAFA DURMAZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
2 Y. Lisans Öğr. FUNDA ÇOPUR - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
3 Doç. Dr. HALUK BİNGÖL - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
4 Y. Lisans Öğr. MUHAMMED RIZA ERKOL - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
1

Kaliksarenler, formaldehit ile fenolün bir alkali metal hidroksiti varlığında oluşturulan ve fenolik birimlerin
birbirine hidroksil gruplarına göre orto pozisyonunda bulunan metilen köprüleriyle bağlandığı, metasiklofan
sınıfına ait halkalı yapıdaki bileşiklerdir. Yapılarında bulunan halka boşluğundan dolayı kaliksarenler farklı
yapıdaki birçok molekül veya iyonla kompleks yapabilme özelliğine sahiptir. Bu yüzden kaliksarenler molekül
ve iyon taşıyıcı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada benzofenon ve 4-aminobenzofenon
arasındaki McMurry reaksiyonu ile elde edilen tetrafeniletilen-amin türevi ılımlı şartlar altında izosiyanat ve
izotiyosiyanat türevlerine dönüştürülmüş ve ardından p-ter-butilkaliks[4]aren diamin bileşiği ile
etkileştirilerek tetrafeniletilen birimleri taşıyan üre ve tiyotürevleri elde edilmiştir. Sentezlenen bileşikler
kromatografik yöntemlerle saflaştırıldıktan sonra yapıları FTIR, 1H ve 13C NMR gibi spektroskopik
yöntemlerle aydınlatılmıştır. Sentezlenen bileşiklerin ayrıca agregasyondan-kaynaklanan emisyon (AIE)
özellikleri de incelenmiştir.
Keywords: kaliks[4]aren, tetrafeniletilen, tiyoüre, agregasyondan-kaynaklanan emisyon
Corresponding Author: Öğretmen MUHAMMED RIZA ERKOL

THE SYNTHESİS OF NOVEL BİS BENZİMİDAZOLE SCHİFF BASES MİCROWAVE ASSİSTED AND
INVESTİGATİON OF METAL COMPLEXES
1

Prof. Dr. ZİYA ERDEM KOÇ - Selçuk Üniversitesi - Kimya

During the last few years the potential of benzimidazole derivatives in agrochemical and medicinal
properties have been subjected to investigation. Benzimidazole derivatives have been received central
attention due to their significant antimicrobial, antibacterial, antifungal, anti-HIV, anticancer, and a wide
array of other biological activities. The study of Benzimidazole containing Schiff bases is also of interest as
some of them have shown the ability to anticancer. The formation of 2-aryl-substituted benzimidazoles, by
the polyphosphoric acid-catalyzed condensation of a carboxylic acid is described. The structures of the
substances obtained FT-IR, 1H NMR, elemental analysis and magnetic susceptibility analysis methods were
illuminated. Benzimidazoles are known to be a very important class of heterocyclic organic compounds:
They contain a phenyl ring fused to an imidazole ring. Benzimidazole and their derivatives have diverse
applications in coordination chemistry, photo physics, photochemistry and bioinorganic chemistry. In
recent years, this class of organic compound has gathered a lot of attention, especially due to its
applications in various biological studies. Some noteworthy benzimidazole derivatives gain crucial
importance because of their widespread pharmaceutical importance and biological activities such asantimicrobial, anti-inflammatory, potential anti-tumor, anti-parasitic, antibacterial, anthelmintic, antifungal,
anti-inflammatory, anti-viral and analgesic properties. Benzimidazoles derivatives have been chosen as
target molecules; benzimidazole derivatives have several medicinal uses, such as antiviral, anticancer,
antihypertensive, antihistamines and antiulcer. The present study reports a method for achieving
benzimidazole Schiff base systems formed by reaction 2-(4-Aminophenyl)-1H-benzimidazole and 3hydroxybenzaldehyde, 4-hydroxybenzaldehyde. Here in, we reported the synthesis of aldehydes and its
Schiff base as a new template. The aldehydes are then reacted with 2-(4-Aminophenyl)-1H-benzimidazole
to afford the corresponding benzimidazole Schiff bases.
Keywords: Benzimidazole, Schiff base, Transition metal complexes, PPA.
Corresponding Author: Prof. Dr. ZİYA ERDEM KOÇ
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SYNTHESİS AND CHARACTERİZATİON OF PYRİDİNE SUBSTİTUTED METAL-FREE AND ZİNC(II)
PHTHALOCYANİNE COMPOUNDS
1

Yrd. Doç. Dr. EBRU YABAŞ - Cumhuriyet Üniversitesi - Kimya

Phthalocyanines are used in many areas of science and technology due to their electrical, electrochemical
and optic properties and thermal stability. These properties are dependent on the metal and substituent
type attached to the phthalocyanine ring. Phtalocyanine complexes are particularly attractive in
applications such as photodynamic therapy, sensors, non-linear optical applications, solar cell,
semiconductor materials, catalysts and photocatalysts [1,2]. The aggregation behavior of phthalocyanines
is also important in some applications. In the literature, different pyridine substituted phthalocyanine
compounds have been synthesized and interesting properties of these compounds have been investigated
[3-5]. In our work, it is thought that the synthesized new phthalocyanine derivatives will show interesting
properties. In this study, the new pyridine substituted phthalonitrile derivative was prepared by reaction of
4-hydroxyphthalonitrile and 2-methoxy-5-nitropyridine. Pyridine substituted metal-free and zinc(II)
phthalocyanine compounds were prepared by tetramerization of the synthesized phthalonitrile derivative.
The compounds were characterized by IR, UV-Vis, NMR and mass spectroscopy. The fluorescence
properties and aggregation behaviors of pyridine substituted metal-free and zinc(II) phthalocyanines were
investigated. [1] C. C. Leznoff, A. B. P. Lever, Phthalocyanines Properties and Applications, Vol.1-4, VCH
Publisher, 1989-1996. [2] Özer Bekarğolu, Applied Organometallic Chemistry, 1996, 10, 605. [3] Hairong Li,
Timothy J. Jensen, Frank R. Fronczek, M. Graça H. Vicente, Journal of Medicinal Chemistry, 2008, 51, 502511. [4] Vanya Mantareva, Ivan Angelov, Veselin Kussovski, Roumen Dimitrov, Lukasz Lapok, Dieter Wöhrle,
European Journal of Medicinal Chemistry, 2011, 46, 4430. [5] Rıza Bayrak, Hakkı Türker Akçay, Fatih Saban
Beriş, Ertan Şahin, Hacer Bayrak, Ümit Demirbaş, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular
Spectroscopy, 2014, 133, 272.
Keywords: Phthalocyanine, pyridine, aggregation, fluoresan
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. EBRU YABAŞ

IMİDAZOLE SUBSTİTUTED ZN(II) PHTHALOCYANİNES AS POTENTİAL COLORİMETRİC PH SENSOR
1

Yrd. Doç. Dr. EBRU YABAŞ - Cumhuriyet Üniversitesi - Kimya

The development of sensors has received considerable attention because of their important roles in
medicine, human health, the environment and industry [1]. pH sensitive materials have the potential to be
used in studies such as molecular switches, logic gates and sensors [2]. The pH sensing properties of
imidazole derivatives have been extensively studied in the literature [2,3]. The production of new materials
as pH sensors will benefit different technological areas. In this work, the pH-sensor properties of the
synthesized imidazole substituted zinc(II) phthalocyanine compound [4] and the new synthesized N-alkyl
imidazole substituted ZnPc compound were investigated. Fluorescence, absorption spectra and color
changes of these compounds at different pH environments were investigated. It has been observed that
these compounds have potential to be used as a colorimetric pH sensor at different pH ranges. [1] Tae Geun
Jo, Kwon Hee Bok, Jiyeon Han, Mi Hee Lim, Cheal Kim, Dyes and Pigments, 2017, 139, 136. [2] Sevinc Zehra
Topal, Emel Önal, Ayşe Gül Gürek, Catherine Hirel, Dalton Transactions, 2013, 42, 11528. [3] Zhensheng Li,
Lei-Jiao Li, Tingting Sun, Liming Liu, Zhigang Xie, Dyes and Pigments, 2016, 128, 165. [4] Ebru Yabaş, Mustafa
Sülü, Sinan Saydam, Fatih Dumludağ, Bekir Salih, Özer Bekaroğlu, Inorganica Chimica Acta, 2011, 365, 340.
Keywords: pH sensor, imidazole, phthalocyanine
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. EBRU YABAŞ
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KİRAL TRİAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE ENZİM İNHİBİSYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1

Araş. Gör. AHMET BURAK SARIGÜNEY - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Kimya Eğitimi
2 Doç. Dr. ERDAL KOCABAŞ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Kimya Eğitimi
3 Prof. Dr. AHMET COŞKUN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Kimya Eğitimi
4 Doç. Dr. DENİZ EKİNCİ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Tarımsal Biyoteknoloji

Karbonik Anhidraz karbon dioksit ve suyun hızlı bir şekilde karbonik asit, bikarbonat ve protona
dönüştürülmesini sağlayan enzimdir. İlk olarak 1933 de ineklerin kan hücrelerinde tanımlanmıştır. O günden
beri tüm memeli dokularında, birkilerde ve bakterilerde bulunduğu tespit edilmiştir1. Bu enzim proton ve
bikarbonat üretip tükettiğinden dolayı vücudun farklı kısımlarındaki pH ve sıvı dengesinde kilit bir rol
oynamaktadır. Bu enzimin inhibe edilmesi ile birçok hastalığın tedavi edilmesi amaçlanmaktadır. Triazole
ismi üç azot ve iki karbon atomu içeren beşli halkalara ilk olarak Bladin tarafından verilmiştir2. Günümüzde
kimyasal tarım, korozyon önleyiciler, boyalar, optik parlatıcılar ve biyo aktik ajanlar olarak geniş bir sanayi
kullanım alanına sahiptirler 3. Bu çalışmada karbonik anhidraz enziminin aktivitesini azaltabilecek triazol
türevleri sentezlenmiştir. Eşdeğer mollerde organik asit ve tiyokarbohidrazit eritilerek literatüre göre elde
edilip şemaya göre türevlendirilen bileşiklerin enzim inhibisyon aktivitelerinin ölçümleri yapılacaktır.
January 2004, Shuchismita Dutta, David Goodsell Bladin, J. A.: Ber. 18, 1544 (1885)
Keywords: Enzim,inhibisyon,triazol,karbonik anhidraz
Corresponding Author: Araş. Gör. AHMET BURAK SARIGÜNEY
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PİROLİDİN TEMELLİ TİYAZOL VE BENZOTİYAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE BİYOLOJİK
AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ
1 Doç. Dr. ERDAL KOCABAŞ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - kimya eğitimi
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5 Prof. Dr. AHMET COŞKUN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - kimya eğitimi
2

Bu çalışmada ilk etapta açil bromürler çözücü ortamında tiyoüre ile reaksiyona sokularak tiyazol türevleri
elde edilmiştir. Yine başka bir sentez yöntemiyle de değişik anilin türevleri asetik asit ortamında potasyum
tiyosiyanat ve brom ile reaksiyona sokularak aminobenzotiyazol türevleri elde edilmiştir. Ticari olarak satın
alınan ve sentezlenen tiyazol ve benzotiyazol türevleri sonraki aşamada ksilen çözücü ortamında dean-stark
aparat kullanılarak L-(+)-tartarik asit ile etkileştirilmesi sonucunda pirolidin temelli tiyazol ve
aminobenzotiyazol türevlerinin sentezlenmesi gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen bu türevler gerekli
saflaştırma işlemlerinden sonra yapı tayinleri spektroskopik yöntemlerle yapılmıştır. Son aşamada ise saf ve
yapısı tayin edilmiş bu ürünlerin antimikrobiyal, antifungal gibi biyolojik aktivite özelliklerinin incelenmesi
amaçlanmaktadır. Son yıllarda kükürt içeren heterosiklik bileşikler ilaçların önemli bir sınıfı olarak çeşitli
uygulamalarda kullanılmaktadır. Tiyazol ve türevleride biyolojik aktivitelerinden dolayı üzerinden yıllar
geçse de halen önemini korumaya devam etmektedir. Tiyazol türevlerinin ; antimikrobiyal, antitüberküloz,
antibakteriyal, antifungal, antitumor, antihipertansiyon, antiinflamatori, antiflaryal ve anti-HIV aktiviteleri
özellikleri taşıdığı ve ilaç gelişimindeki son uygulamalarla ilgili olduğu bulunmuştur. Tiyazol ve
aminobenzotiyazol türevlerinin antimikrobiyal önemi toksoforik birim olarak molekül iskeletlerindeki -SC=N grubunun bulunmasıyla ilgilidir. Bu çalışmamızda bizde yukarıda açıkça belirtilen öneminden dolayı -SC=N grubu ihtiva eden pirolidin temelli tiyazol ve aminobenzotiyazol türevlerini sentezledik bu bileşiklerin
daha önce yapılan çalışmalarda açıkça ortaya konulduğu gibi geniş biyolojik aktivite özelliklerini
inceleyeceğiz. Kaynaklar • R. Venkat Ragavan, V. Vijayakumar, N. Suchetha Kumari, European Journal of
Medicinal Chemistry 45 (2010) 1173–1180. • G.V. Suresh Kumar, Y. Rajendraprasad, B.P. Mallikarjuna, S.M.
Chandrashekar, C. Kistayya Alessandro European Journal of Medicinal Chemistry 45 (2010) 2063–2074. • Y.
Gull, N. Rasool. M. Noreen, F. H. Nasim, A. Yaqoob, S. Kousar, U. Rashid, I. H. Bukhari, M. Zubair and Md. S.
Islam, 2013, Molecules, 18, 8845-8857
Keywords: tiyazol, pirolidin, tartarik asit, benzotiyazol, biyolojik aktivite
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APPLİCATİON OF DTM-PADÉ TECHNİQUE TO A BOUNDARY LAYER FLOW MODEL
1
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In this study, the differential transformation method combined with Padé approximation is applied to solve
a boundary layer flow model which has boundary conditions in an unbounded domain.
Keywords: Differential transformation method, Padé approximation, Boundary layer flow
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. HALDUN ALPASLAN PEKER
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SYMMETRİES OF A GENERALİZED VARİABLE-COEFFİCİENT GARDNER EQUATİON
1
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2 Doktora Öğr. ÖZLEM ORHAN - İstanbul Teknik Üniversitesi -

We consider a generalized variable-coefficient Gardner equation in this study. By using symmetry methods,
one can find invariant solutions of equation. In ODE, λ-symmetries can be used to obtain invariant solutions
of ODE. We extend them to PDE and this method is called μ –symmetries. μ is a horizontal one-form and
we have μ-prolongations of vector fields and μ –symmetries of PDEs. By using these symmetries one can
provide symmetry reduction of PDEs.
Keywords: Partial differential equations, μ –symmetries,Invariant solutions
Corresponding Author: Araş. Gör. ÖZLEM ORHAN

EKSPONANSİYEL TİPTEN FARK DENKLEMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
2
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Bu çalışmada a, b pozitif sabitler ve x_(-1), x_(0) başlangıç şartları negatif olmayan reel sayılar olmak üzere,
x_(n+1) = a + b.x_(n-1).e^(-x_(n-1)) fark denkleminin pozitif çözümlerinin sınırlılığı ve asimptotik davranışı
incelenmiştir.
Keywords: Fark denklemi, Asimptotik davranış, Sınırlılık,Denge noktası
Corresponding Author: Y. Lisans Öğr. MUSTAFA AKDAĞ

MORE ON A SYSTEM OF NON-LINEAR DIFFERENCE EQUATIONS
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In this study, we give a new property on a system of non-linear difference equations. Precisely, we show
solvability property of this system by giving its general solution. Surprisingly, the terms of this general
solution contain well-known Fibonacci numbers. Moreover, we use the general solution to determine its
asymptotic behavior.
Keywords: Difference equations, Fibonacci numbers, general solution, system
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SOME SOLVABLE NONLINEAR DIFFERENCE EQUATIONS
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In this presentation, motivated by the study "L. Xianyi and Z. Deming, Global asymptotic stability in a
rational equation, Journal of Difference Equations and Applications, 9(9)(2003), 833-839." we introduce
solvabilities of some nonlinear difference equations and give their general solution forms. We associate
some forms with well-known Fibonacci numbers. Moreover, we use the forms of the solutions to define
forbidden sets of their initial values and to determine asymptotic or periodic behaviors of the solutions.
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TAYLOR POLYNOMİAL APPROACH FOR SOLVİNG CONTİNUOUS POPULATİON MODELS FOR
SİNGLE AND İNTERACTİNG SPECİES
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In this study, a numerical approach is presented to obtain approximate solutions of continuous population
models of single and interacting species. This method is essentially based on the truncated Taylor series
and its matrix representations with collocation points. By using Taylor polynomials and collocation points,
this method transforms population models into a matrix equation. The matrix equation corresponds to a
system of nonlinear equations with the unknown Taylor coefficients. To illustrate reliability and efficiency
of the method, numerical examples are presented and results are compared with the other numerical
methods. In addition, residual correction procedure is applied to estimate the absolute errors. All numerical
computations have been performed on the computer algebraic system Maple 16.
Keywords: Contiuous population models, Single and interacting species, Nonlinear differential equations and their systems,Taylor
polynomials and series, Collocation points
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GLOBAL BEHAVIOR OF A SECOND-ORDER SYSTEM OF DIFFERENCE EQUATIONS
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Recently, difference equations and their systems have gained a great importance. These equations and
sytems have appeared in many scientific areas such as economics, engineering, physics, biology, etc. In this
study, we investigate global asymptotic stability of unique positive equilibrium point of a second-order
system of difference equations where the parameter and the initial conditions are positive real numbers.
Also, we give some numerical examples which verify our theoretical results.
Keywords: Equilibrium point, global asymptotic stability, rational difference equation, semicycle, system.
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MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ
GÖRÜŞLERİ
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Öğrenme sürecindeki birey, süreç içerisindeki etkinlikler, yaşantılar sonucunda kalıcı öğrenmeyi
gerçekleştirebilir. Birey sürece dahil oldukça bilgisinin kalıcılığı artar. Süreci etkin hale getirmenin
yollarından birisi de kavram karikatürlerinin öğrenme-öğretme sürecinde kullanılması olabilir. Süreç
içerisinde dersin farklı aşamalarında kavram karikatürleri öğrencilere sunulmakta ve öğrenciler bu
görüşlerden kendilerine uygun olanı belirleyerek gerekçelerini açıklamaktadır (Evrekli, 2011). Dolayısıyla bu
çalışmada 2016-2017 eğitim-öğretim yılının 2. döneminde Kırşehir ili Yunus Emre Ortaokulu 7. sınıfında
okuyan öğrencilerden random yolla (toplam 5 sınıf) her sınıftan bir kız bir erkek öğrenci seçilerek (n=10)
dört hafta süreyle, haftada bir ders saati kavram karikatürü konusunda alt problemler çerçevesinde,
matematik dersinde doğrular, açılar ve çokgenler konusunda öğrencilerin kavram karikatürlerine ilişkin
görüşleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak
öğrencilerin görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda görüşler kategorize edilmiştir.
Matematik dersinde kavram karikatürlerinin kullanılması, öğrenciler tarafından eğlenceli ve heyecanlı
bulunmuştur. Aynı zamanda diğer derslerde de kullanılmasını talep etmişlerdir. Elde edilen görüşler
doğrultusunda kavram karikatürlerinin öğrencilerin derse karşı ilgilerini ve dikkatlerini arttıran ve dersi daha
iyi anlamalarını sağlayan görsel bir araç olduğu söylenebilir.
Keywords: Matematik Öğretimi, Kavram Karikatürü
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In this presentation, we show that solvabilities of some systems of nonlinear difference equations. We also
give them general solution forms in terms of well-known Fibonacci sequence. Moreover, we use the forms
of the solutions to determine asymptotic behaviors of the solutions. REFERENCES Brand, L., (1955). A
sequence defined by a difference equation. Am. Math. Mon. 62, 489-492. Kurbanli, A. S., Çinar, C., &
Yalçinkaya, İ. (2011). On the behavior of positive solutions of the system of rational difference equations
EMBED Equation.DSMT4 . Mathematical and Computer Modelling, 53(5), 1261-1267. Taskara, N., Tollu, D.
T. Yazlik, Y., (2015). Solutions of rational difference system of order three in terms of padovan numbers,
Journal of Advanced Research in Applied Mathematics, 7(3), 18-29. Tollu, D. T., Yazlik, Y., & Taskara, N.
(2013). On the solutions of two special types of Riccati difference equation via Fibonacci numbers. Advances
in Difference Equations, 2013(1), 1-7. Tollu, D. T., Yazlik, Y., & Taskara, N. (2014). On fourteen solvable
systems of difference equations. Applied Mathematics and Computation, 233, 310-319. Yalcinkaya, I.
(2008). On the global asymptotic stability of a second-order system of difference equations. Discrete
Dynamics in Nature and Society, vol. 2008, Article ID 860152, 12 pages, doi:10.1155/2008/860152.
Yalcinkaya, I. & Tollu, D. T., (2016) Global behavior of a second-order system of difference equations,
Advanced Studies in Contemporary Mathematics, 26(4), 653-667. Yazlik, Y., Tollu, D. T., & Taskara, N. (2013).
On the solutions of difference equation systems with Padovan numbers. Applied Mathematics, 4(12), 15.
Yazlik, Y., Tollu, D. T., & Taşkara, N. (2015). On the solutions of a three-dimensional system of difference
equations. Kuwait Journal of Science, 43(1).
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ON A SYSTEM OF RECURSIVE SEQUENCES VIA PADOVAN TERMS
1 Doç. Dr. NECATİ TAŞKARA - Selçuk Üniversitesi - Uygulamalı Matematik
Doç. Dr. YASİN YAZLIK - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - Uygulamalı Matematik
3 Yrd. Doç. Dr. DURHASAN TURGUT TOLLU - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Uygulamalı Matematik
2

In this study, we deal with the system of recursive sequences x(n+1)=(x(n-1)+1)/(y(n)x(n-1)), y(n+1)=(y(n1)+1)/(x(n)y(n-1)). We show that the system is solvable and its solutions associated with Padovan sequence.
Also, we determine asymptotic behavior of the solutions by using their general solution. REFERENCES
Brand, L., (1955). A sequence defined by a difference equation. Am. Math. Mon. 62, 489-492. Haddad, N.,
Touafek, N. & Rabago, J. F. T., (2016). Solution form of a higher-order system of difference equations and
dynamical behavior of its special case, Mathematical Methods in the Applied Sciences, doi:
10.1002/mma.4248. Halim, Y., & Bayram, M. (2016). On the solutions of a higher‐order difference equation
in terms of generalized Fibonacci sequences. Mathematical Methods in the Applied Sciences. 39(11), 29742982. Levy, H., & Lessman, F., (1961). Finite Difference Equations, Macmillan, New York. Taskara, N., Tollu,
D. T. Yazlik, Y., (2015). Solutions of rational difference system of order three in terms of padovan numbers,
Journal of Advanced Research in Applied Mathematics, 7(3), 18-29. Tollu, D. T., Yazlik, Y., & Taskara, N.
(2014). On fourteen solvable systems of difference equations. Applied Mathematics and Computation, 233,
310-319. Yalcinkaya, I. (2008). On the global asymptotic stability of a second-order system of difference
equations. Discrete Dynamics in Nature and Society, vol. 2008, Article ID 860152, 12 pages,
doi:10.1155/2008/860152. Yalcinkaya, I. & Tollu, D. T., (2016), Global behavior of a second-order system of
difference equations, Advanced Studies in Contemporary Mathematics, 26(4), 653-667. Yazlik, Y., Tollu, D.
T., & Taskara, N. (2013). On the solutions of difference equation systems with Padovan numbers. Applied
Mathematics, 4(12), 15. Shannon, A.G. Anderson P.G. & Horadam, A. F., (2006), Properties of Cordonnier,
Perrin and Van der Laan Numbers, International Journal of Mathematical Education in Science and
Technology, 37(7), 825-831.
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ETKİNLİK TEMELLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME
BECERİLERİNE VE MATEMATİĞE İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ
1

Öğretmen ABDULLAH EBRET - Pema Koleji Konya -

Bu çalışma etkinlik temelli öğrenme yaklaşımının literatürde öngörüldüğü biçimde doğru ve etkili
uygulamalarının ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri ve matematiğe ilişkin tutumları ile
ilişkisi üzerine yapılandırılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın ana problemi “3. sınıf öğrencilerinin etkinlik
temelli matematik öğretimi yaklaşımının problem çözme becerisine ve matematiğe ilişkin tutumlarına etkisi
var mıdır?” olarak belirlenmiştir. Bu soruların cevaplarının ortaya konulması amacıyla araştırma ön test son test, deney kontrol gruplu deneysel modelde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015
öğretim yılında Konya ili merkezinde bulunan bir ilköğretim okulunun iki farklı şubesinde öğrenim görmekte
olan öğrenciler oluşturmaktadır. Deney grubunda literatüre bağlı biçimde düzenlenmiş "etkinlik temelli
öğrenme prensiplerinin uygulanması", kontrol grubunda ise "öğretim programına bağlı kalarak, ders
kitabında yer alan etkinliklerin gerçekleştirilmesi" sağlanmıştır. Deneysel sürecin başında ve sonunda ön test
ve son test olarak öğrencilerin rutin ve rutin olmayan problemleri çözebilme düzeylerini belirleme amacıyla
“Problem Çözme Becerileri Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Buna ek olarak öğrencilerin matematik
dersine ilişkin tutumlarını ortaya koymak için literatürden alınan ve geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
araştırmacı tarafından tekrar değerlendirilen, "Matematik Tutum Ölçeği" ön test ve son test olarak
kullanılmıştır. Belirtilen ölçeklerden elde edilen verilerin karşılaştırılmasında bağımlı ve bağımsız gruplar için
t testi analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçları deney ve kontrol grubu öğrencilerinin problem çözme
becerilerinde deney grubu lehine anlamlı bir artış olduğunu göstermektedir. Araştırmanın diğer bir sonucu
ise öğrencilerin matematiğe ilişkin tutumlarında yine deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olmasıdır.
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In this study, we have obtained a better bound than the bounds existing in the literature.
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NUMERİCAL SCHEME FOR THE SOLUTİON OF FRACTİONAL RİCCATİ DİFFERENTİAL EQUATİON
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Prof. Dr. MUSTAFA GÜLSU - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - MATEMATİK

In this study, the Legendre operational matrix method is improved to solve the fractional Riccati differential
equation. The fractional derivatives are described in the Caputo sense. For the numerical solution of the
fractional Riccati differential equation, an equation system is obtained by using the shifted Legendre
operational matrix method. By the solution of the equation system, the shifted Legendre coefficients of the
fractional Riccati differential equations are found. The example is included to demonstrate the validity and
applicability of the technique and performed on the computer using a program written in Maple15.
Numerical solutions are seen to be compatible with the exact solutions.
Keywords: Fractional Riccati differential equations, Shifted Legendre polynomials, Operational matrix,Caputo sence
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ON THE DEGREE MATRİCES OF MONOGENİC SEMİGROUP GRAPHS
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In this study, by considering monogenic semigroup graphs and graph degree matrices, it will be calculated
some important properties of degree matrices of monogenic semigroup graphs.
Keywords: Degree matrices,Monogenic Semigroup Graphs
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SOLVABILITY OF A NONLINEAR RECURSIVE SEQUENCE OF HIGHER ORDER
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In this study, we consider the nonlinear recursive sequence of (k+1)-order x(n+1)=(a+x(n)x(n-k))/( x(n)+x(nk)), n=0,1,… where the initial values x(-k), x(-k+1),…, x(0) are real numbers and the parameter a is a
nonnegative real number. The reference which motivate us for this study is “R. Abu-Saris, C. Cinar and I.
Yalcinkaya, On the asymptotic stability of x(n+1)=(a+x(n)x(n-k))/( x(n)+x(n-k)), Computers & Mathematics
with Applications, 56(5) (2008), 1172–1175.” We mainly show that this recursive sequence is solvable in
closed form. Moreover, we describe some properties of its solutions.
Keywords: forbidden set, solution in closed form.,recursive sequence
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MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ TRİGONOMETRİ KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL
YAPILARININ İNCELENMESİ
2
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Bu çalışmanın amacı matematik öğretmen adaylarının trigonometri konusundaki bilişsel yapılarını ortaya
çıkarmaktır. Çalışma tarama modelinde yürütülmüştür ve bu çalışmada nitel araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmaya Necmettin Erbakan Üniversitesinde eğitim gören 107 matematik öğretmen adayı
katılmıştır. Veriler toplanırken Bağımsız Kelime İlişkilendirme Testi ve Çizme-Yazma Tekniği kullanılmıştır.
Elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilerek frekans değerlerine göre kategorilere ayrılmıştır ve bu
değerler tablolar aracılığı ile sunulmuştur. Araştırma sonucunda 20 kategori ve toplamda 119 kelime elde
edilmiştir. Araştırmada elde edilen cevap kelimeler trigonometrik fonksiyonlar, dik üçgende bir dar açının
trigonometrik değerleri, birim çember, trigonometrik formüller, açı, açı ölçü birimleri, tanım-anlam, grafik
gösterimi, matematik konusu, ters trigonometrik fonksiyonlar, gerçek hayat, ilişkilendirme, geometrik şekil
ve cisimler, trigonometrik özdeşlikler, hiperbolik fonksiyonlar, karmaşık sayılar, geometrinin temel
elemanları, dönüşüm geometrisi, ölçme, sinüs- cosinüs- tanjant teoremleri kategorileri altında toplanmıştır.
Araştırmada en sık tekrar eden cevap kelimeler sırasıyla 105, 104, 81 ve 62 frekanslarıyla cosinüs, sinüs,
tanjant, cotanjant kelimeleri olmuştur. Araştırma sonuçlarına göre tanjant ve cotanjant fonksiyonlarının
çiziminde sorunlar yaşandığı tespit edilmiştir. Bazı öğretmen adaylarının, trigonometrik fonksiyonların işaret
incelemesi için şifreleme kullandıkları tespit edilmiştir. Bu durum öğretmen adaylarının anlamlı öğrenme
yerine ezbere öğrenme gerçekleştirmesinden kaynaklı olabilir. Bu araştırmada öğretmen adaylarının
matematikte olmayan ama cevap kelime olarak verdikleri bazı cevaplar ise Hipotenüs Teoremi, Pi
fonksiyonu, tam açı formülleri şeklindedir. Ayrıca radyan, grad, derece dönüşümlerinde, π görülen yerlere
3,14 yerine 180 yazıldığı tespit edilmiştir. Trigonometri ile öteleme konusunun ilişkisi bulunmamasına
rağmen Trigonometri konusu ile öteleme kelimesi ilişkilendirilmiştir. Araştırma sonuçları incelendiğinde
“sevilmeyen konu”, “zor bir konu” cevap kelimelerinin yazıldığı görülmüştür. Bu durum öğretmen
adaylarının trigonometriyi zorlanılan bir konu olarak gördüğünü düşündürmektedir.
Keywords: anlamlı öğrenme, bağımsız kelime ilişkilendirme testi, bilişsel yapı, kavram yanılgısı,trigonometri
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ORTAOKUL 6. SINIF MATEMATİK DERSİ İÇİN BİR SANAL MANİPÜLATİF TAKIMININ
GELİŞTİRİLMESİ
2
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Bireylerin çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olmasını, ulusal ve uluslararası alanda etkin ve rekabet
edebilir şekilde var olmasını sağlama şüphesiz bir ülkenin eğitim sisteminin öncelikli amaçlarındandır. Bu
sebeple eğitim sisteminin önemli bileşenlerinden biri olan öğretim programları ihtiyaçlar doğrultusunda
değiştirilir ya da güncellenir. Bu doğrultuda ülkemizde de matematik öğretim programı yeniden ele alınarak
revize edilmiştir (MEB, 2017). Bireyin kendisine anlamlı gelmeyen, içsel olarak merak duymadığı, öğrenirken
motive olmadığı ve kendi öğrenmesinde sürecin öznesi olmadığı durumlarda öğrenmenin tam olarak
gerçekleşemeyeceği malumdur. Matematik öğretim programının öğrenme/öğretme yaklaşımında da
benimsendiği üzere öğrenmede önemli olan matematiksel yapıların ve kavramların bireyin zihninde kendisi
tarafından oluşturulması ve içselleştirilmesidir. Bu noktada, genel olarak teknolojiden özel olarak
matematiğe özgü yazılım ve uygulamalardan yararlanmak öğrenenlere öğrenme süreçlerinde farklı fırsatlar
sunabilmektedir. Bu uygulamalardan birisi de her kavram ve kazanıma dönük özel olarak tasarlanabilecek
sanal manipülatiflerdir. Bu çalışmada, ortaokul 6. sınıf matematik dersi öğretim programı (MEB, 2013)
“geometri ve ölçme” öğrenme alanında yer alan kazanımlardan bir kısmına hitap edecek şekilde geliştirilen
ve matematik derslerini destekleyici birer bilgisayar uygulaması olarak kullanılabilecek sanal manipülatif
takımının bir tanıtımı yapılacaktır. Ayrıca sanal manipülatif takımının tasarım ve geliştirme çalışmaları
hakkında bilgi verilecek; sanal manipülatiflerden ve bir ders işlenişinde kullanımına dönük etkinliklerden
örnekler sunulacaktır.
Keywords: Matematik Eğitimi, Bilgisayar Destekli Matematik Eğitimi, Sanal Manipülatif, Materyal Tasarımı.
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9. SINIF MATEMATİK DERS KİTAPLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
1

Öğretmen GÖKHAN TÜRK - EYYÜBİYE SANAYİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - MATEMATİK EĞİTİMİ
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Matematik eğitimi denilince akla ilk gelen kavramlardan bir tanesi de problem kavramıdır. Dolayısıyla
öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek matematik öğretiminin en önemli amaçlarından biri
haline gelmektedir. MEB’in de geliştirmeyi hedeflediği temel matematiksel beceri ve yeterliliklerinin en
önemlilerinden bir tanesi de problem çözme becerisidir. Bu araştırmanın amacı, 2016-2017 eğitim-öğretim
yılında okutulmakta olan ortaöğretim 9. sınıf matematik ders kitaplarının NCTM süreç becerilerinden
problem çözme becerisi ve problem çözme stratejilerinin uygulanması bakımından değerlendirilmesidir.
Araştırmanın verileri ortaöğretim 9. sınıfta okutulan ders kitaplarından toplanmıştır. Çalışma nitel ve nicel
araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın
verilerini toplamak için problem çözme basamaklarının ve problem çözme stratejilerinin ortaöğretim
matematik ders kitaplarında verilen problemlerde uygulanıp uygulanmadığını inceleyen ve araştırmacı
tarafından Polya’nın (1988) problem çözme yaklaşımının aşamalarını esas alarak oluşturulan Problem
Çözme Sürecini Değerlendirme Envanteri kullanılmıştır. Elde edilen veriler analiz edilerek frekans
değerlerine göre tablolar aracılığı ile sunulmuştur. Araştırma sonucunda incelenen problemlerin hiçbirinde
çözümü genelleme ve yeni/özgün problem kurma basamağına rastlanmamıştır. Problemlerin tamamında;
problemlerin verilenleri ve istenenleri belirtilmesine rağmen problemlerin hiçbirinde çözüm için gerekli,
gereksiz ve eksik veriler belirtilmemiştir. İncelenen ders kitaplarındaki problemlerin 24 tanesinde probleme
uygun şekil ve şema çizilmiştir. Problemlerin sadece bir tanesinde problemin çözümünde değişik çözüm
yolları belirtilmiştir. İki problemin içeriği diğer disiplinler ile ilişkilendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre
en sık kullanılan problem çözme stratejileri şekil, resim ya da diyagram çizme ve değişken kullanma (eşitlik
veya eşitsizlik kullanma) stratejileridir. Alanyazın incelendiğinde 30 farklı strateji ile karşılaşılırken incelenen
kitaplarda en çok 6 strateji olduğu görülmüştür. Ayrıca çözüm için plan yapma basamağına ilişkin belirlenen
problem çözme stratejilerini karşılaştırma ölçütüne problemlerin hiçbirinde uyulmadığı görülmüştür. Elde
edilen bulguların ders kitaplarında problem çözme kazanımlarının işlenişine önemli katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Keywords: Matematik Süreç Becerileri,Matematik Ders Kitapları,Matematik Öğretimi,Problem Çözme,Problem Çözme Stratejileri
Corresponding Author: Öğretmen GÖKHAN TÜRK

ON THE GENERALİZATİON OF PELL AND PELL-LUCAS SEQUENCES
1

Yrd. Doç. Dr. HASAN HÜSEYİN GÜLEÇ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Matematik

In this study, we define (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas sequences which are the generalizations of Pell and
Pell-Lucas sequences. Furthermore, we give some new properties of these sequences. Then we obtain
relationships between the matrices which have elements of (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas sequences.
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SOME FIXED POINT THEOREMS IN MODULAR SPACES
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Banach contraction principle was introduced in 1922. There are many generalisations of this principle in the
literature. F-contraction was introduced as a generalisation of Banach contraction principle. In this study,
we define F-contraction in modular spaces and prove fixed point theorem for mappings satisfying Fcontraction in modular spaces.
Keywords: fixed point,modular spaces,F-contraction
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. VİLDAN ÖZTÜRK

ON SOME SPECIAL POLYNOMIALS ASSOCIATED WITH UMBRAL CALCULUS
1

Yrd. Doç. Dr. RAHİME DERE - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Matematik Eğitimi

The mathematical literature on umbral calculus from its roots in the 19th century (and earlier) as a set of
“magic rules” for lowering and raising indices, through its rebirth in the 1970’s as Rota’s school set it on a
firm logical foundation using operator methods, to the current state of the art with numerous
generalizations and applications (Di Bucchianico & Loeb, 2000). In this work, we investigate some special
polynomials by using methods of umbral algebra. These polynomials belong to Sheffer polynomials family.
We obtain some new identities of the special Sheffer polynomials based upon the theories of the umbral
algebra and generating functions.
Keywords: Umbral calculus, Umbral Algebra, Sheffer polynomials, Generating functions
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9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MANTIK KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ İNCELENMESİ
1

Y. Lisans Öğr. SÜLEYMAN KORKMAZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - MATEMATİK EĞİTİMİ
2 Doç. Dr. AHMET ERDOĞAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - MATEMATİK EĞİTİMİ

Öğrencilerin bir konuyu öğrenme aşamasında o konu ile ilgili var olan kavram yanılgıları, yeni öğrenmekte
olduğu bilgileri öğrenmesine engel oluşturabilir. Çünkü öğrenme, öğrencilerin yeni bilgileri ile önceki bilgileri
arasında bağ kurmasıyla gerçekleşir. Öğrencilerin matematikte de kavram yanılgılarına sahip olduğu ve bu
anlamda matematiğin önemli konularından Mantık konusunda da öğrencilerin çeşitli kavram yanılgılarına
ve öğrenme güçlüklerine sahip olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim dokuzuncu sınıf
matematik dersi mantık öğrenme alanında öğrencilerin kavram yanılgılarını tespit etmektir. Araştırma,
betimsel nitelikte olup tarama modelinden yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma
grubunu, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında, Isparta İli Merkez İlçesinde bulunan 5 farklı türde 8 okulda 9.
sınıfta öğrenim gören 274 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, öğrencilerin mantık konusundaki kavram
yanılgılarının belirlenmesi amacıyla 9. Sınıf Mantık konusu kazanımları doğrultusunda her biri 3 aşamalı 19
adet sorudan oluşan çoktan seçmeli “Teşhis Testi” hazırlanmıştır. Her sorunun üç aşaması birlikte
değerlendirilmekte olup soruların ilk iki aşaması doğru-yanlış, üçüncü aşamasında da öğrencinin emin olup
olmadığı durumu saptanarak bir soruda 8 farklı durum ortaya çıkabilmektedir. Bu 8 durum, 4 farklı
kategoride değerlendirilip ilk iki aşamadan en az biri yanlış ve üçüncü aşamanın emin olunduğu durumlarda
öğrencinin o soruyu ölçen kazanımla ilgili kavram yanılgısı olduğu tespit edilmiştir. İlk iki aşamanın doğru
üçüncü aşamanın emin olunduğu durumlarda öğrencinin kazanımla ilgili bilimsel bilgiye sahip olduğu
anlaşılmış, ilk iki aşamanın doğru üçüncü aşamanın emin olunmadığı durumda şans faktörünün ortaya çıktığı
veya güven eksikliği olarak değerlendirilmiş ve ilk iki aşamanın en az birisinin yanlış, üçüncü aşamanın emin
olunmadığı durumlarda ise kazanımla ilgili öğrencinin bilgi eksikliği olduğu tespit edilmiştir. Çalışma
sonucunda öğrencilerin mantık konusunda her bir kazanımla ilgili kavram yanılgılarının olduğu saptanmıştır.
Bir önermenin olumsuzu, niceleyiciler, açık önermeler ve terim kavramlarında öğrencilerin daha çok
yanılgıya düştüğü bulgularına ulaşılmıştır. Öğrencilerin kavram yanılgılarının giderilmesinde genel anlamda
matematiğin, özelde mantık konusunun öğretimi sürecinde işlemsel öğrenmenin yanında kavramsal
öğrenmeyi destekleyecek öğrenme ortamlarının oluşturulmasına önem verilmelidir.
Keywords: Matematik eğitimi, Kavram yanılgısı, Mantık
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SOME NEW FIXED POINT THEOREMS IN PARTIAL METRIC SPACES
1
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Banach contraction principle was introduced on metric spaces in 1922. In the literature, there are many
generalisations of metric spaces. One of them is partial metric spaces which was introduced by Matthew in
1994. In this study, we introduce generalized alpha-Geraghty contractions in partial metric spaces. We
prove common fixed point theorem for mappings such contractions.
Keywords: fixed point,partial metric space,Geraghty contraction
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ÇİKOLATA SAYILARI VE NARAYANA SAYILARI ÜZERİNE
2

1 Y. Lisans Öğr. MUSA AVCI - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Matematik
Yrd. Doç. Dr. BİLGE PEKER - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Matematik Eğitimi

Bu çalışmada çikolata sayıları ve Narayana sayıları incelenmiştir. Elemanları bu sayılardan oluşan matrisler
tanımlanmıştır ve bu matrislerin çeşitli özellikleri incelenmiştir.
Keywords: Çikolata sayıları, Narayana sayıları, simetrik matrisler
Corresponding Author: Y. Lisans Öğr. MUSA AVCI

ON EXACT SOLUTİONS OF CONFORMABLE FRACTİONAL PDES
Yrd. Doç. Dr. OZAN ÖZKAN - Selçuk Üniversitesi - Matematik
Araş. Gör. ALİ KURT - Mustafa Kemal Üniversitesi - Matematik

1
2

The main purpose of this paper is obtaining the exact solutions of fractional partial differential equations
using newly defined conformable double Laplace transform where the derivatives are in the sense of
conformable type. Conformable double Laplace transform is a new type of transform that includes double
conformable fractional integral in its definition. Authors obtain the exact solutions of some fractional partial
differential equations with the aid of this new transform.
Keywords: Laplace Transform, Conformable Derivative, Fractional Partial Differential Equations
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SOLUTİON OF A FORM OF BLASİUS EQUATİON BY DTM-PADÉ TECHNİQUE
1

Yrd. Doç. Dr. HALDUN ALPASLAN PEKER - Selçuk Üniversitesi - Uygulamalı Matematik

The aim of this study is to find an approximate solution of a form of classical Blasius equation by using Padé
approximation with the differential transformation method.
Keywords: Differential transformation method, Padé approximation, Blasius equation
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. HALDUN ALPASLAN PEKER

ON NARAYANA NUMBERS AND TRİANGULAR NUMBERS
1

Yrd. Doç. Dr. BİLGE PEKER - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Matematik Eğitimi

The aim of this study is to present some new relationships between Narayana numbers and triangular
numbers. In addition to this, it will be given a recurrence relation for Narayana numbers.
Keywords: Narayana numbers, Triangular numbers,Recurrence relation
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HİGHLY EFFECTİVE SOLUTİON FOR A FLUİD MODEL
1

Yrd. Doç. Dr. HALDUN ALPASLAN PEKER - Selçuk Üniversitesi - Uygulamalı Matematik

In this study, a semi-analytical solution of a fluid model arising in heat transfer analysis is obtained by a
numerical method.
Keywords: Semi-analytical solution, Heat transfer, Nonlinear equation
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. HALDUN ALPASLAN PEKER

ANALYZİNG OF A FLOW BY MEANS OF A NUMERİCAL TECHNİQUE
1

Yrd. Doç. Dr. HALDUN ALPASLAN PEKER - Selçuk Üniversitesi - Uygulamalı Matematik

Analytic or numerical solutions of the boundary value problems arising in different areas of applied sciences
attracts the interest of mathematicians. The aim of this study is to investigate flow and heat transfer of a
fluid by the aid of a numerical technique.
Keywords: Heat transfer, Numerical analysis, Nonlinear equation
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. HALDUN ALPASLAN PEKER

SOME PROPERTİES OF CONFORMABLE REDUCED DİFFERENTİAL TRANSFORM METHOD FOR
FRACTİONAL DİFFERENTİAL EQUATİONS
1

Araş. Gör. ÖMER FIRAT - Kilis 7 Aralık Üniversitesi - matematik

In this study, we give some properties of conformable reduced differential transformation method
contructed on newly defined conformable derivative definition for fractional derivative. These properties
of the method are required to apply the method to the fractional differential equations. Some examples
are given to understand and see how the method works.
Keywords: Conformable Derivative, Reduced Differential Transformation Method, Fractional Differential Equations.
Corresponding Author: Araş. Gör. ÖMER FIRAT

CONFORMABLE DİFFERENTİAL TRANSFORM METHOD FOR FRACTİONAL PARTİAL DİFFERENTİAL
EQUATİONS
1
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2

In this work, by the newly defined conformable derivative definition conformable differential
transformation method for partial differential equations are described. After given some result of the
technique, some exercises are given to show applicability, reliability and accuracy of the method. Solutions
are compared the known exact solutions and illustrated graphically.
Keywords: Conformable Derivative, Differential Transform Method, Fractional Partial Differential Equations.
Corresponding Author: Araş. Gör. ÖMER FIRAT
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MATEMATİK EĞİTİMİNDE P4C (ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE) UYGULAMA ÖRNEKLERİ
2

1 Dr. İBRAHİM ÇETİN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Matematik Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. HATİCE ÇETİN - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Matematik Eğitimi

Kişiler sevdikleri şeye değer vermenin yanında ihtiyaç duydukları ve işe yarar buldukları şeylere de değer
vermektedir. Günümüzde ise matematik dersinin en büyük sorunu nerede işimize yarayacak gibi sorularla
muhatap olması, ihtiyaç hissedilmemesi ve gerekli değeri görmemesidir. Matematik dersinin ihtiyaç
hissettirilmesi ve matematiğin değerli görülmesi nitelikli bir matematik eğitimi açısından önemlidir.
Matematik dersinin amaçlarından biri olan öğrencilerin matematiğe önem vermesi, matematiği ihtiyaç
hissetmeleri ve günlük hayatta, meslekte ve bilimin bugüne gelmesinde çok büyük öneme sahip olduğunu
farkına varmalarını sağlamaktır. Kant (1781), "Saf Aklın Eleştirisi" adlı kitabında matematiği şu şekilde
tanımlar: "Matematik doğru bilgiye ulaşmak için kullanabileceğimiz en iyi düşünme yöntemidir."
Matematiğin kişiyi düşünmeye sevk etmesi, sorgulama ve varsayım temelli bir yaklaşım kullanması gibi
özellikleri nedeniyle felsefeye benzediği bilinmektedir. 1970’li yıllarda Çocuklar için felsefe P4C(Philosphy
four Children) yaklaşımı Mathews Lipman ve Ann Sharp tarafından geliştirilmiştir. Bu yaklaşımda eleştirel
(critical), yaratıcı (creative), özenli (caring), işbirlikçi (collaborative) boyutlar, çok boyutlu düşünmenin “4 C”
si olarak kabul edilmektedir. Eleştirel boyutta; hipotez oluşturma, varsayımları sorgulama, akıl yürütme,
yaratıcı boyutta; kavramlar arasında bağlantı kurma, alternatifli düşünme ve diğerlerinin düşüncesiyle
ilgilenme, kazanma işbirliği boyutunda; katılımcı olma, düşünceleri birlikte geliştirme, farklı fikirlere saygı
gibi becerileri içermektedir. Çocuklar için felsefe yaklaşımı temelde çocukların düşünmesini geliştirmeyi
amaçlayan bir yaklaşımdır. Programda çocuklara ne düşüneceklerinden daha ziyade nasıl düşüneceklerini
öğretilerek çocukların farklı bir bakış açısı geliştirmelerini sağlamaktır. Bu yaklaşımın amacı uyaranın
sunumu ( video, hikaye vs), uyarana ilişkin soruların sorulması, grup olarak soruları tartışma ve
değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu araştırmada İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim görmekte
olan 7. Sınıf öğrencileri ile 5 hafta süren bir çalışma yapılmıştır. Araştırmada öğrencilere matematiğe ilişkin
5 farklı video izlettirilerek öğrencilere P4C yaklaşımının aşamaları doğrultusunda sorular üretmeleri ve bu
sorular üzerinden tartışma ve değerlendirme yapmaları sağlanmıştır. Araştırma ile matematik dersinde P4C
uygulama örneklerine yer verilecektir. Araştırma ile bu yaklaşımın matematik dersinde uygulamasına ilişkin
bilgiler verilecektir.
Keywords: Çocuklar İçin Felsefe, P4C,Matematik Eğitimi
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DETERMİNATİON OF DNA METHYLATİON LEVEL IN WHEAT EXPOSED TO UV-C BY CRED-RA
1
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2 Dr. HÜSEYİN BULUT - Erzincan Üniversitesi - Biyoloji
3 Y. Lisans Öğr. ÜMİT AKGÜN - Erzincan Üniversitesi - Biyoloji

Purpose Ultraviolet radiation, being a component of sunlight, is the most common genome-damaging agent
ubiquitously found on earth. This stress also causes methylation in DNA of living creatures. The CRED-RA
(MS-RAPD) technique is used to detect methylation changes between different tissues and different stages
of development after restriction digestion of DNA with methylation-sensitive enzymes such as HpaII and
MspI. The aim of this study is to determine the rate of DNA methylation damage caused by UV-C stress
using the CRED-RA technique. Method Triticum aestivum (wheat) was used as plant material in this study.
Equal sizes of wheat seeds were chosen, and the surface of seeds was sterilized with 75 % ethanol for 2
min. Wheat seeds obtained in pure were germinated by exposure to UV-C light at different doses. Genomic
DNA was isolated from the seedlings. The methylation status of genome was analyzed by using two
restriction enzymes (MspI and HpaII). Both enzymes recognize the CCGG sequence, but HpaII is active only
if both cytosines are unmethylated, whereas MspI does not cleave the DNA when the external cytosine is
methylated. Restricted DNA was amplified by the randomly amplified polymorphic DNA (RAPD) technique.
Then primer application were performed. Six primers (OPBA-03, OPH- 17, OPK-4, OPL-09, OPN-16 and A-1)
were used in Cred-Ra reactions. Results According to the results, the doses of UV-C tested changed the
methylation status and led to DNA hypermethylation. The methylation level increased as the UV-C dose
applied increased. Polymorphism rate compared to other groups than the control group, were detected
changes 58.1% in U1 group, 68.4% in U2 group , 77.1% in U3 group and 81.9% in U4 group . Conclusion We
used the CRED-RA technique in order to evaluate the level of methylation polymorphism in wheat. DNA
methylation is important in epigenetic control of genome and gene expression regulation during biological
development and under different conditions in plants. In study we, showed that UV-C stress gave rise to
methylation polymorphisms in all used primers.
Keywords: Cred-Ra, DNA Methylation, UV-C radiation
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ISOLATİON AND MOLECULAR IDENTİFİCATİON OF SOME CYANOBACTERİA FROM FRESHWATER
SİTES İN TOKAT PROVİNCE
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Collected blue-green algae (cyanobacteria) from freshwater sites throughout Tokat province and its
outlying areas were isolated in laboratory environment and their morphological systematics were
determined and also their species identifications were studied by molecular methods. Seven different
species of blue-green algae collected from seven different sites were isolated by purifying in cultures in
laboratory environment. DNA extractions were made from isolated cells and extracted DNAs were amplified
by using PCR. Cyanobacteria specific primers were used to amplify 16S rRNA and phycocyanine gene regions
using PCR. Phylogenetic identification of species were conducted by evaluation of obtained sequence
analysis data by using computer software. Phylogenetic trees were constructed using the maximum
likelihood (ML) algorithm presented in RAxML. The GTR+I+G evolutionary model of substitution was used
for ML using parameters (base frequencies, rate matrix of substitution types, and shape of gamma
distribution) estimated from the data and trees was assessed using 1000 bootstrap replicates. According to
species identification by sequence analysis, it was seen that molecular data supports morphological
systematics.
Keywords: Algae, 16S rRNA, Cyanobacteria, Molecular identification, Phycocyanine
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EFFECTS OF NONYLPHENOL AND VİTAMİN C ON THE LEVEL OF GENE EXPRESSİON RELATED
APOPTOSİS İN RAT BRAİN
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2

Alkylphenol ethoxylates (APEs) are ubiquitous enviromental pollutants and have been shown to mimic 17βestradiol. Therefore, APEs are commonly called endocrine-disrupting chemicals posing adverse effects to
all living creatures. APEs are non-ionic surfactants that are used as additives in paints, detergents,
deodorants, plasticwares, herbicides and pesticides. Nonylphenol (NP) is a biodegradation product of APEs.
NP is the most abundant in the environment and the most resistant against biodegration among other APEs
dervivatives. In this study, it was sought to determine whether environmentally relevant concentration of
NP has an effect on the expresson of genes that regulates apoptosis in rat brain. NP is considered to mainly
bioaccumulate in the brain becauase brain is most distinct lipoid organ in an organism. Therefore, rats were
exposed 0 (control), EtOH alone (solvent control), 0.1, 10, 100, 1000µg/ml concentrations of NP disolved in
ETOH or in combination of different concentration of NP with Vitamin C for 90 days. To determine the level
of changes in the gene expression in brain, total RNA was isolated and the relative quantity of target mRNA
had been determined using fluorescent data obtained in real-time PCR and assessed in line with the data
analysis method. Results indicated that NP caused a significant increase in the expression of apoptotic
caspase-3 gene while it caused a significant decrease in the expression of anti-apoptotic bcl-2 genes in a
dose dependent manner. The vitamin C enhanced the effects of NP in both cases (p<0.05). Furthermore,
NP caused a dramatic decrease in the expression of p53 genes in all treatment groups, whereas it caused a
dramatic rise in the expression bcl-XL gene in females but not in males. In conclusion, while NP induced the
expression of apoptotic gene, it inhibited anti-apoptotic genes and vitamin C had been shown to accelarate
the NP-induced effects in both cases.
Keywords: Nonylphenol, vitamin C, gene expression, rat, brain
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Asteraceae, is one of the biggest families in the world with about 23,000 species. Tanacetum, represented
by about 160 species, is the third largest genus of the family. Forty-six species of the genus are found in
Turkey. The number of the endemic species is 26 (57 %). Some species of the genus are widely cultivated
and many species are used for medicinal, aromatical and economical purposes in the public. Estimation of
genetic variations are increasingly being based upon information at the DNA level by various molecular
methods such as RAPD, AFLP, RFLP, SSR and microsatellite. Among them, RAPD, markers generated by
Polymerase Chain Reaction (PCR) is widely used to assess intra specific genetic variation. RAPD method
provides a quick and efficient screen for DNA sequence based polymorphism at a very large number of loci.
We studied genetic variation of 15 Tanacetum species collected from different regions of Turkey by RAPD
marker. Plant samples were collected from different localities and carried to the herbarium. A total of 56
(88.8 %) polymorphic bands were detected by 7 RAPD primer combinations with an average of 9 bands per
combination. The range of amplified bands was from 2000 bp to 300 bp. The RAPD data was subjected to
analysis of principal components, according to which the species were separated into two main groups.
Group I included 13 species and group 2 included 2 species. The dendrogram resulted from the RAPD
markers grouped the cultivars into two major clusters. Cluster 1 divided into 2 subclusters: T. nitens, T.
heteroatom, T. argenteum, T. aucheranum, T. eginense, T. abrotanifolium formed 1 sub-cluster, and T.
zahlbruckneri, T. armenum, T. punctatum, T. balsamita, T. mucroniforum, T. parthenium formed the other
sub-cluster. Cluster B consists of T. angyrophyllum, T. kotschyi, T. vulgare (Fig. 2). The similarity matrix
showed that the lowest genetic similarity (0.198) was between T. vulgare and T. heteroatom. In particular,
T. nitens and T. heteroatom revealed the highest genetic similarity (0.938). The our results showed has
demonstrated that RAPD is a powerful tool in resolving the genetic relationships of Tanacetum species, also
similar to and support genetic diversity studies in the Asteraceae family. We conclude that this study
produces valuable information on the relationships between the 15 Tanacetum species. The findings
obtained without this study will be a reference to future work on the genetic diversity of the species of
Tanacetum. This is expected to contribute to better understanding the evaluation of the relationships
between the species of Tanacetum.
Keywords: Medicinal and aromatic plants, Genetic diversity, RAPD, Tanacetum
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“GÖRÜNÜRLÜK” NE-NEDEN-NASIL-NEREDE-NE ZAMAN-KİM ÇEVİRMENİN GÖRÜNÜRLÜĞÜ5N1K
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Lavrence Venuti’nin çevirmenin “görünürlüğü” olarak kullandığı kavram Theo Hermans’ın çevirmenin “sesi”
olarak bahsettiği şeyden farklı değildir. Farklı bakış açılarıyla değerlendirilmiş olsa bile çoğunlukla
“görünürlük” olarak kullanılan kavramın temelinde yatan çevirmenin çeviri bir eserdeki varlığıdır. Çalışmada
yapılmak istenen zaman içerisinde değişen bu kavramın izini 5N1K (ne, neden, nerede, nasıl, ne zaman- kim)
yöntemiyle sürmek ve çevirmenin görünürlüğü ile ilgili yeni bir bakış açısı sunabilmektir. Çeviribilimde gerek
kuram gerekse sosyolojik açıdan görünürlük kavramı, “görünürlük, ses” gibi kavramlarla ele alınmış ve
çevirmenin çeviri eserde kendini ortaya koyması dolayısıyla kazandığı ve kazanacağı tanınırlık ile
özdeşleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı “Görünürlük” tartışmalarının bir sonucu olarak çevirmenlerde önsöz
koyma, dipnot, açıklama, çevirmenin notu gibi kendini gösterme tercihlerinde ne gibi değişiklikler olduğunu
incelemektir. Yapılan inceleme sonucunda çevirmenler tarafından Görünürlük kavramının tanınırlık ile
özdeşleştirip özdeşleştirilmediğini değerlendirilecek ve daha sonrasında Bilgisayar Destekli Çeviri ve Makine
Çevirisi dünyasında çevirmenin görünürlüğünün nasıl ele alındığının ve alınması gerektiğinin tartışmaya
açılacaktır. Özetle çalışmanın sorunsalı; Çeviribilimde görünürlüğün şimdiye kadar nasıl ele alındığı,
Bilgisayar Destekli Çeviri ve Makine Çevirisi alanlarında “Görünürlük” kavramının nasıl ele alınması
gerektiğidir.
Keywords: çevirmenin görünürlüğü-görünmezliği, çevirmenin sesi, bilgisayar destekli çeviri, çeviri belleği, makine çevirisi
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ÇEVİRİDE SANSÜR: PATRON VE ÇEVİRMEN OLMANIN ÇEVİRİYE YANSIMALARI
1

Yrd. Doç. Dr. SEDA TAŞ - Trakya Üniversitesi - İngilizce Mütercim Tercümanlık Ana Bilimdalı

Bu çalışmanın temel amacı, Artur Koestler’in Darkness at Noon (1941/2006) adlı metni ile erek metnini
“çeviride sansür” bağlamında ele almaktır. Diğer amacı da, hem patron hem de çevirmen olmanın çeviri
metne yansımalarını “patronaj” kavramı odağında incelemektir. 1941 yılında yayınlanan kaynak metin ile
çevirmen Muzaffer Reşit, gerçek ismi ile Yaşar Nabi Nayır, tarafından 1952 yılında Türkçeye çevrilen Gün
Ortasında Karanlık adlı erek metin, metinsel ve yan-metinsel unsurlar açısından değerlendirilecektir.
Değerlendirme kapsamında erek odaklı bir okuma yapılacaktır. Çevirmen Yaşar Nabi Nayır’ın çeviriye ilişkin
görüşlerine yer verilecek ve erek metnin oluştuğu döneme ilişkin bilgilerden yararlanılacaktır. Kuramsal
çerçevede öncelikli olarak “çevride sansür” olgusu çeşitli yönleriyle tartışmaya açılacaktır. Sansür çeviride
stratejik bir unsur olarak metinlerden belli bölümlerin çıkarılması, değiştirilmesi veya metinlere eklenmeler
yapılması, metinlerin tamamen değiştirilmesi, hiç yayınlanmaması ya da yayınlandıktan sonra toplatılması
gibi birbirinden farklı uygulamalar aracılığıyla gerçekleşebilir. Sansürün nedenleri de benzer şekilde siyasi,
toplumsal, dini, ticari ya da kişisel olmak üzere çok çeşitlilik gösterebilir. Kuramsal çerçevede ayrıca, çeviride
ideoloji, yönlendirme ve patronaj gibi unsurların varlığına dikkat çeken “Manipülasyon Okulu”
[“Manipulation School”] temsilcilerinden André Lefevere’in ortaya koyduğu “patronaj” kavramı üzerinde
durulacaktır. Patronaj, yazının okunmasını, yazılmasını, yönlendirilmesini ve yeniden yazılmasını
destekleyen veya baltalayan birey ya da herhangi bir kurum ve kuruluş gibi gücü elinde bulunduranları
kapsayan bir kavramdır ve çeviride etkin bir araç olarak nitelendirilebilir. Bu doğrultuda, çalışma çeviride
sansürün çok yönlü doğasına ve patron-çevirmenlerin çeviride uygulayabilecekleri “patronaja” ışık
tutulmaya çalışacaktır.
Keywords: Çeviride Sansür, Patronaj, Çevirmen, Patron, Kaynak Metin, Erek Metin
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BİR “MUTATİF SÖZCE” OLARAK NON SCHOLEA SED VİTAE DİSCİMUS : FOUCAULT’DA ŞİMDİNİN
TARİHİ İLE ÇEVİRİ SOSYOLOJİSİ’NE DOĞRU İKİ TEMEL KAVRAM ; EPİSTEME VE HABİTUS
1

Dr. AHMET HİLMİ BALCI - Yıldız Teknik Üniversitesi - Batı Diileri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programı

Non scholae sed vitae discimus terimi “Okul için değil Yaşam için öğreniyoruz” anlamına gelir. Bilgi
Üniversitesi’nin bir çok yerinde asılı olarak sergilense de , Toury’nin terimi ile çeviri olarak tanımlanacak
<sözce>nin ( mere generation of utterance) Latince bir kurumsal Motto olarak çerçevelenebilir. Halbuki
orijinal kökeninde Senaca'nın Epistulae Moreles mektuplarının 12. Bölümünde geçmektedir; ve anlamı tam
da zıt bir içerikle orada durmaktadır! Gerçi <sözce>kuramsal olarak Çeviribilim’in Türkiye pratiğinde, çok
fazla üstünde durulmayan bir Dilbilimsel kavram olsa bile; Mottonun nitelenmesinde Sözceleme Anı nitelik
verilen özne ile nitelik veren Yüklem arasında tarihin bir anında (Foucault'cu anlamda episteme olarak
tanımlanan bir Arkeolojik strata da) tam olarak yer değiştirmiştir. Bu değişimin ne zaman olduğu henüz
bilinmese de ; asıl olan Latince bir klasik metinin içinde ki <sözce> nasıl olup da modern Türk üniversitesine
motto olarak tam tersi bir anlamda ulaşmış; ve kabul görmüştür... Bildiri bu dönüşümün Bourdieu tabanlı
Çeviri sosyolojisi'ni Foucault' cu bir "şimdinin tarihi" ile bağlantılandırıp... Çevirinin Mutatif sözceyi nasıl
doğurabileceğini araştırmak adına kaleme alınmıştır. Biz bu bildiri de; Foucault’cu şimdinin tarihi yapmak
adına; Dilbilim; Sözceleme Kuramı; Foucault’cu Bilginin Arkeolojisin’de Episteme ; Bourdieu’cu Habutus
arasında ki sınırları bu Latince Sözcenin Bilgi Üniveristesi’nde algılanma izleri üzerinden ele almaya
niyetindeyiz. Foucault’cu düzey en temel de “Dil ve <sözce> aynı varoluş düzeyinde değillerdir” Bu bir Felsefi
Ontolojik fark yaratsa bile, Çeviribilim bir Foucault’cu Episteme’ler sayesinde Motto <sözce> miz bizim
örneğimizde Mutasyona uğramaktadır. Bu da Bourdieu temelinde Episteme ile Habitus kavramlarının bir
Çeviri Sosyolojisi için yepyeni bir -Prof.Dr Emine Bogenç Demirel’in kabul ettiği terimle- “köprülenmesi”
anlamına gelecektir... Toplum Dilbilimsel zenginliği olan <sözce> ler Latince Üniversite Mottoları düzeyinde
nerdeyse başat söylemler oluşturabilmek adına seçilirler. Hatta daha başkalaşımsal söylemlerin sentezi
Derlemleri de sembolize ederler... Bu Çeviribilim’in Sosyolojisi için Türkiye bağlamında daha önce üstünde
durulmamış bir araştırma alanı olarak karşımızdadir. Şimdinin Tarihi böylece Çeviri Sosyolojisine
dönüşmektedir.
Keywords: Çeviri Sosyolojisi,Mutatif Sözce, Episteme, Habitus, Foucault'cu Şimdinin Tarihi
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ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE SÜREÇ ODALILIK
1

Dr. SAİME EVREN KÖYLÜ - Akdeniz Üniversitesi - yabancı diller

Mevcut sistemde, çeviri eğitimi, gerek üniversitelerin mütercim tercümanlık bölümlerinde, gerek edebiyat
bölümlerinde, gerekse üniversite dışında usta çırak ilişkisinde olsun sonuç odaklıdır. Çeviri eğitiminin amacı
kaynak dildeki metni doğru ve düzgün bir şekilde erek dile aktarabilen çevirmenler yetiştirmektir. Başka bir
deyişle, çeviri eğitimin amacı, yabancı dildeki yazılı ya da sözlü bir metni en anlamlı şekilde aktarabilen
profesyonel çevirmenler yetişmektir. Çeviri eğitimi dil eğitimi değildir ancak dil edinimi devam etmekle
beraber öğrenilmiş dilleri yetkin hala getirmek ve ana dilde stil çalışmaları yapmaktır. Bu bağlamda, amaç,
dilleri kullanarak, çırak çevirmenlere ya da çeviri öğrencilerine ana dillerinde daha kaliteli metinler
yazdırtmaktır. Çevirinin bir beceri olduğu artık dünyaca kabul görmekle birlikte, günümüzde dünyanın
hemen hemen her yerinde, bu alanda çalışan ve ders veren hocaların çoğu, çeviri eylemi alıştırmaları
üzerinden çeviri eğitimi vermektedir. Öğrencinin ya da çırak çevirmenin yaptığı çevirinin üzerinden yanlış
anlama, terminoloji sorunu, stil sorunu, dil hataları gibi birçok hataları düzelterek bir eğitim şekli
benimsenmektedir. Oysa çeviri eylemi bir süreçtir ve bu süreç anlama, sözcüklerden arındırma-yorumlama
ve yeniden ifadeden oluşmaktadır. Ne var ki, çeviri eğitimi sistemi sadece bu yeniden ifade sürecine
yoğunlaşmaktadır. Yani verilen eğitimler sürecin ürünü üzerinden ürünü düzeltmeye ve iyileştirmeye
yöneliktir. Bu çalışmada amacımız, üç aşamadan oluşan çeviri sürecinin nasıl işlediğini ve neden önemli
olduğunu örneklerle göstermek ve bu çerçevede çeviri eğitiminin niçin sonuç değil de süreç odaklı olması
gerektiğini gözler önüne sermektir.
Keywords: Çeviri, Çeviribilim, Çeviri Eğitimi, Süreç odaklı çeviri eğitimi
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“ÇEVİRİ SOSYOLOJİSİNİN İNŞASI” İÇİN ÇEVİRİ PRATİKLERİNE BİR KATKI: “TÜRKÇE SÖYLEYEN” VE
HERETİK YAYINEVİ.
1

Dr. AHMET HİLMİ BALCI - Yıldız Teknik Üniversitesi - Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programı

Hocamız Prof.Dr Emine Bogenç Demirel’in bir sorunsal olarak gördüğü “Türkçe Söyleyen”, Çeviri Sosyolojisi
disiplinin Türkiye pratiğinde belirgin özgüllükleri ile ilgiyi hak etmektedir. Hocamızın kendi ifadesiyle; “Pierre
Bourdieu (1930-2002) “Çeviri Sosyolojisi” alanının merkez referansıdır. Böylesine başat bir Sosyoloğun
Türkçe’ye aktarılmasında tam da Bourdieu’cu terimler ile yazarsak “özne” yani bilen eyleyici olarak” olarak,
Heretik Yayınevi ve onun eyleyiciliği ile “Türkçe Söyleyen” çeviri pratiği, Çeviri Sosyolojisinin Türkiye’deki
inşa sürecinde, özel olarak ilgilenmek bir zorunluluk olarak karşımızdadır. Bu zorunluluğun ana sebebi ise;
bu özgünlüğün üreticisi olan yayınevinin , 2012’de ki kuruluşundan itibaren bir çok orijinal Fransızca
Bourdieu kitabını hatta İngilizce yazılmış akademik derleme çalışmaları bile ; çevirmenleri aracılığı ile ;
“Türkçe Söyleyerek” kitaplaştırma başarısıdır. Eğer bu özgünlük bir çeviri pratiği başarısı- ise ki öyle
görünmektedir-; Türkiye Çeviri akademisinin bu konuya eğilmesi gerekmektedir. Madem, Çeviri Sosyolojisi
bir Bourdieu merkezli akademik alan olarak; epistemolojik temellerini kurmaktadır; bu temeli inşa eden
Sosyoloğu Türkçeye aktaran yayınevinin kimliğini ve pratiğini tanımlamak da Çeviri Sosyolojisi için etik bir
borçtur! Hocamızın terimiyle; “ Çeviri çalışmaları, öncelikle; alan, habitus üretim, yapılandırıcılık/ inşacılık
(constructivisme), beğeniler, dolaşım ... gibi kavramlar ile Bourdieu’cu yaklaşımlar ile” Sosyolojinin
disiplinler arasılığına doğru evrilme sürecinde" iken, yayınevinin kurucusunun terimiyle, “Can Yücel’den
mülhem “Türkçe Söyleyen” pratiğinin; tam da bir özgül tikel; kendinden menkul bir çeviri pratiği olup
olmadığının üzerinde özelikle durulması da bir başka zorunluluktur. Bu özgüllük; Çeviri Sosyolojisinin
Türkiye’ye dair “pratik seçkilerini” yeniden düşünmek zorunluluğunu da önümüze getirmektedir. Gerçi Can
Yücel’den mülhem “Türkçe Söyleyen” ifadesi bir Şiir Çevirisi pratiği ile etiketlenmiş olsa bile, bu pratiğin
temelinde tam da yakın zamanda kaybettiğimiz büyük Çevirmen Ahmet Cemal’in başat bir tespitini
anımsamamız gerekir: “ Bildiği yabancı dilde düşünemeyen o dilde çeviri yapamaz”! "Türkçe Söyleyen";
Yayınevinin kendi manifestosun da güçlü bir şekilde ifade edildiği gibi; "bir dildeki idrak kategorisini, başka
bir dilde duyulur-okunur-anlaşılır hala getirmek" pratiğidir... ya da ötesidir...
Keywords: Çeviri Sosyolojisi, Pierre Bourdieu ,Heretik Yayınevi, Türkçe Söyleyen,Çeviri pratiği
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AMERICAN CURRICULUM, RACISM AND THE ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN IN THE 19TH
CENTURY
1

Araş. Gör. ONUR KAYA - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

The nation of the United States of America is consisted of different racial groups since its establishment and
thus the unity of these people from different ethnic backgrounds has always been a significant issue.
However, this unity among people could not be provided by the rising conflicts on race issues, and the
country was divided by the Civil War which ended in 1885 but left considerable effects on the nation and
the writers such as Mark Twain who reflects the racial issues of the pre and postwar period in his work The
Adventures Of Huckleberry Finn (1884) which was not anticipated by the mainstream American curriculum.
Thus, it is significant to analyze the social and literary motives and characteristics that become barrier for
this work being read and taught at the American Schools in the 19th century America. Firstly, it significant
to provide historical information in order to analyze the motives that make the author write this work and
American curriculum put restrictions for the usage of the book at schools. In this perspective, the conditions
of the country, especially South and people there will be explained. Then, to analyze the work's race related
messages that make it undesirable at the schools, the racism theory will be emphasized. Within the literary
perspective, some of the previous literary works which led to emergence of such masterpieces and related
to slavery will be examplified. In the light of all these information, the way south dealt with slavery, the
reaction of the society to this situation, the way author reflects all these in his work and the approach of
19th century's American curriculum to such a work will be analyzed.Finally, the analysis of The Adventures
of Huckleberry Finn will reveal the author’s attitude toward slavery, South, his thoughts and impressions
on the region, the people, and the way American curriculum approaches the work.
Keywords: South, Slavery, Racism, Curriculum, 19th Century
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TRANSFORMATION OF ENTERTAINMENT AND THE MASS MEDIA IN THE US HISTORY
1

Araş. Gör. ONUR KAYA - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Like many sectors of the globalizing world, mass media undergoes a significant transformation throughout
the history. In this historical process, it is necessary to analyze the American type of media evolution in
order to understand today’s mass media in the United States of America.This study will focus on the
transformation of the American media, beginning from the first types of media in the continent to today.
Therefore, the study will begin by focusing on the period of the founding fathers and the first kinds of
entertainment types. In this perspective, the rise of different types of media and their development and
expansion throughout the country will be explained. Furthermore, the study will provide examples of
modern day entertainment and mass media types from America.Finally, the study will provide a perspective
for the transformation of the mass media in the US and analyze the results of this evolution process.
Keywords: US, Media, Transformation, History
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YABANCI DİL DERSLERİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI
1
2

Doç. Dr. ERDİNÇ YÜCEL - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Alman Dili Eğiimi
Doç. Dr. HASAN YILMAZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Alman Dili Eğiimi

Bir yabancı dil öğrenmek farklı bir kültürü tanımaya çalışmak anlamına gelir. Fakat bu süreçte bir yabancı
dili etkili bir şekilde öğrenip kullanabilmek için hedef kültürün önemli bir parçası olan dilsel unsurlara da
yeterince önem vermek gerekir. Bu unsurların en önemlilerinden biri de hiç şüphesiz atasözleridir.
Atasözleri halkın zaman içerisinde edindiği tecrübelerin kalıplaşarak gelecek kuşaklara aktarılması olarak
görülebilir. Genellemeler içeren bu tür sözleri günümüze kadar ulaşan bilgece oluşturulmuş sözler olarak
değerlendirmek mümkündür. Söyleyeni belli olmayan bu dilsel unsurlar, en karmaşık iletişim durumlarında
bile, bize kendimizi kısa ve öz bir şekilde ifade etme fırsatını verdiği için yabancı dil derslerinin önemli
konuları arasında da yerini almalıdır. Atasözleri her halkın kendi sosyal, tarihi ve kültürel özelliklerini
yansıttığından, derslerde öğrencilere yabancı kültürü daha yakından tanıma imkânını da sunmaktadır. Bu
itibarla atasözlerinin karşılaştırmalı olarak ele alınması hem dil becerisinin kazanımında hem de kültür
algısının yerleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Atasözlerinin karşılaştırılmasında öğrenciler sadece iki
dil/kültür arasındaki farkları görmekle kalmamakta aynı zamanda iki dil/kültür arasındaki benzerlikleri de
görme imkânını yakalamaktadırlar. Anadili Türkçe olan öğrencilerin, Almancada veya İngilizcede geçen bazı
atasözlerinin Türkçedeki kullanımlarıyla şaşırtıcı bir şekilde benzerlik gösterebildiklerine şahit olmaları,
onların yabancı dil öğretim süreçlerine olumlu katkılar sunmaktadır. Türkçede geçen “Armut dibine düşer.”
atasözünün “Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.” (Elma gövdesinden çok uzağa düşmez.) atasözüyle
Almancada karşılık bulması bu anlamda örnek olarak verilebilir. Söz konusu çalışma, yabancı dil öğretim
süreçlerinde hem iletişim becerisinin kazandırılmasına hem de kültür algısının oluşmasına olumlu katkılar
sunan atasözlerini karşılaştırmalı bir bakış açısıyla ele alıp derslerinde atasözlerine yer vermek isteyen
öğreticilere genel bir çerçeve çizmektedir.
Keywords: Yabancı dil, kültür, atasözleri, konuşma, dil becerisi
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İNSAN DİLİNİN KÖKENİ VE GELİŞİMİ
1
2

Doç. Dr. ERDİNÇ YÜCEL - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Alman Dili Eğiimi
Doç. Dr. HASAN YILMAZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Alman Dili Eğiimi

Dilin nasıl oluştuğu sorusu insanoğlunun zihnini antik dönemden bu yana meşgul etmiştir. Bu konuda ilahi
metinler kronolojik sıralamaya göre incelendiğinde ilk önce Eski Ahit’te geçen Babil kıssasına başvurmak
gerekmektedir. Bu kıssada bir kavmin Babil kulesini inşa ettiği için dillerinin Tanrı tarafından bir ceza olarak
karıştırıldığından ve insanların bu yüzden birbirlerini anlayamadıklarından bahsedilmektedir. Yeni Ahit’te ise
“Başlangıçta söz vardı ve söz Tanrı’daydı” ayetinden sözün kadim bir unsur olduğu anlaşılmaktadır.
Kronolojik sıralamaya göre son olarak gönderilen Kur’an’da da Allah’ın ilk insana, yani Adem’e eşyanın
isimlerini öğrettiği bilgisi yer almaktadır. Kısacası, ilahi metinler baz alındığında dilin Yaratıcı’nın bir eseri
olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür. Ancak bilimsel literatür göz önüne alındığında insan dilinin
kökeninin değişik teorilere dayandığı görülmektedir. Bu teorilerden bazılarını şu şekilde sıralamak
mümkündür: - Yansıma Teorisi: İlk insanlar etrafındaki sesleri taklit etmişlerdir ve bu taklit seslerden diller
oluşturmuştur. - Ünlemler Teorisi: İlk insanlar korkularını, acılarını, sevinçlerini, kısacası ruh hallerini
yansıtan sesler üretmişlerdir. Bu sesler de dilin yapı taşlarını oluşturmuştur. - Birlikte İş Teorisi: Sosyal bir
varlık olan insanlar birlikte iş yaparken tempo tutmuşlardır. Bu ise bazı seslerin doğmasına sebebiyet
vermiştir. Bu seslerden de dil oluşmuştur. Ancak ilkel seslerle bu denli mükemmel bir dil yapısının ortaya
çıkamayacağı savını ileri süren birçok bilim adamı, bu teorileri şiddetle eleştirmekten geri durmamıştır. Fakat
bu teorileri destekleyenler bu eleştirilere dilin zaman içerisinde gelişebildiği teziyle cevap vermişlerdir. Bu
çalışma, dilin menşeini hem ilahi hem ilmi literatürün ışığında irdelemekte ve dilin zaman içerisinde nasıl
geliştiğini somut kelime örnekleriyle gözler önüne sermektedir. Ayrıca dilin kökeni hakkındaki en doğru
teoriyi desteklemek yerine, bu konudaki temel görüşleri objektif olarak ele almaya ve bunlar gün yüzüne
çıkarılmaya çalışılacaktır.
Keywords: Dil, teoriler, iletişim, sesler
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İLETİŞİMSEL YETİ VE KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM İLİŞKİSİ
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Globalleşmenin farklı milletleri adeta tek bir dünya vatandaşı olmaya zorladığı, teknolojik gelişmelerin baş
döndürücü bir hızla dünyamızı kuşattığı bir çağda başka milletlerin ana dillerini öğrenerek onlarla özellikle
ticari ilişkiler içerisinde bulunma arzusu gelişmişliğin önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Turizm gibi başka kültürleri yakından tanımak isteğinin de farklı bir dil öğrenme arzusunu kamçılayan önemli
unsurlar arasında yer aldığı bilinmektedir. Dil öğretiminde amaç, öğrenilen dilde temel dört dil becerisi
kapsamında bireyin gerekli yeterliliğe ulaşması ve o dilin yazılı ve sözlü ürünlerini anlamlandırabilmesi,
onları gerektiğinde aktif olarak kullanabilmesi becerisinin kazandırılmasıdır. Tarihin akışı içerisinde bu
kapsamda temel dil becerilerini amaca uygun bir şekilde geliştirme ideali güden ya da bazı becerilerin
geliştirilmesini “öncelikli” olarak değerlendirip onlara bu süreçte özel önem atfedilmesi gerektiği ön
kabulüne sahip farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Yirminci yüzyılın başlarından itibaren dilbilgisi öğretimini
dil öğretiminin temel direği olarak gören Dilbilgisi-Çeviri yönteminden başlayarak, yirminci yüzyılın sonlarına
doğru kendini kabul ettiren kültürlerarası yönteme kadar dil öğretim amacını güden farklı yaklaşımlar ortaya
çıkmış ve her bir yöntem de kendisinden önceki yöntemlerin yanlışlığından hareketle yeni önerilerde ve
yaklaşımlarda bulunmuştur. Başka bir ifadeyle bir yöntemde zaman içerisinde tespit edilen eksiklik ya da
yanlışlık bir sonraki yöntemin ortaya çıkma nedeni olarak görülmektedir. Bu çalışmada, yeni dil öğretim
yöntemleri arasında yerini alan ve bilimsel literatürde de kendisini kabul ettiren iletişimsel yaklaşımın
yabancı dil öğretiminde ulaşılması hedeflenen en önemli öğrenim amacı olarak gördüğü iletişimsel yeti ve
ardından gelen kültürlerarası yaklaşım arasındaki ilişki, aralarındaki önemli benzerlik ya da farklılıklar
anlamında gözler önüne serilecek ve dil öğretimi kapsamında kullanılabilecek yöntemler konusunda bazı
tespit ve önerilerde bulunulacaktır.
Keywords: Yabancı dil, dil becerileri, öğretim yöntemleri, iletişimsel yaklaşım, kültürlerarasılık
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METİN TÜRLERİ VE İLETİŞİM
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Metin Türleri ve İletişim Metindilbilim 20. yüzyılın 60’lı yıllarından sonra ortaya çıkan ve önceleri metinleri
yalnızca yapısalcı bir yaklaşımla analiz etmeye çalışan dilbiliminin genç bir koludur. Retorik’in yanında
stilistik ve sosyoloji ile birlikte kültürler ve insanlararası ilişkileri mercek altına alan kültür antropolijisinin de
araştırma konuları arasında bulunan metinlerin esaslı bir şekilde mercek altına alınıp irdelenmesi, daha
sonraları bağımsız bilimsel bir alan olarak dilbilimin bir alt kolu kapsamında varlık gösteren metindilbilimin
müstakil bir uğraşı kolu haline gelmesiyle mümkün olmuştur. İletişim yalnızca sözlü metinlerle
gerçekleşmez. Günlük hayatta iletişim türüne göre metnin türü de değişiklik gösterir. Bu açıdan metin türleri
yabancı dilde gerçekleşen yazılı iletişim kapsamında büyük rol oynar. Etkileşim ve etkili iletişimin birinci şartı,
bulunulan duruma uygun metnin kullanılması ve iletişim partneri tarafından kullanılan metnin de
anlaşılmasıdır. Bu açıdan kaynak dilde kurulan iletişimde olduğu kadar yabancı dilde gerçekleşen iletişimde
de metinler son derece önemlidir. Bu sahada önemli bir yeri ve yol gösterici çalışmaları olan Klaus Brinker’in
metinlerin iletişimsel işlevleri açısından da değerlendirilmesi gerektiği görüşüyle birlikte günlük hayatta
farklı işlevler üstlenen metinlerin sınıflandırılmaya çalışılması baş göstermiştir. Metinlerin günlük hayattaki
iletişimsel işlevlerine göre de sınıflandırılması gerektiği anlayışı genel kabul görmekte ve günümüzde bu
anlamda da önemli çalışmalar yapılmakta, genç bir bilim dalı olan metindilbilimin daha da gelişmesi için
önemli yaklaşımlarda bulunulmaktadır. Bu arada metinleri kategorilere ayırma sürecinde, ne tür yazılı ya da
sözlü ifadelerin, yani neyin metin olarak kabul edilebileceği noktasında farklı yaklaşımlar söz konusu
olmuştur. Başka bir ifadeyle “metin” kavramının tanımına dair üzerinde tüm bilim adamlarınca uzlaşma
sağlanılmış, hem fikir olunmuş bir yaklaşım bulunmamaktadır. Yabancı dil öğretiminde hedeflenen amaca
ulaşabilmek, özgün metinlerden, daha doğrusu hedef kültürün günlük hayatında da sıkça kullanım bulan
metinlerden yabancı dil öğretim sürecinde her uygun fırsatta yararlanmakla mümkün olabilir.
Keywords: Metin, metindilbilim, işlev, iletişim, yabancı dil öğretimi
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CHANGE İN THE CHANGİNG WORLD OF ELİZABETH GASKELL’S NORTH AND SOUTH
1

Okutman EKMEL EMRAH HAKMAN - Aksaray Üniversitesi - İngiliz Dili ve Edebiyatı

This paper aims to evaluate the concept of change in Elizabeth Gaskell’s North and South. A number of
changes are seen in the novel rising from the aftermath of the industrial revolution in England, and Mrs.
Gaskell places them in her narration for certain reasons. Through and as a result of these changes, North
and South possess its quality as a Victorian fiction. The argument on change is divided into subtopics of
change of location, change in justice, change in speech and communication, change in honesty, change of
personality, change from inaction to action, and change in sentimental relationships. The existence of the
aforementioned changes not only stem from but also lead to the facts of the new Victorian life and society.
These changes are present due to the inevitable requirements of the plot, genre (Bildungsroman, industrial
novel, condition of England novel), and context. As a person, Margaret goes through various phases of life
and matures in the end. As a country, England goes through changes and needs to provide order and social
stability. As a society, English people experience problems and are divided into new classes and sects;
therefore, they require reconciliation and respect for each other. North and South deals with and solves
these problems through the changes in its microcosm.
Keywords: North and South, change, England, Victorian, novel
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THE PROBLEM İN SHAKESPEARE’S TROİLUS AND CRESSİDA
1

Okutman EKMEL EMRAH HAKMAN - Aksaray Üniversitesi - İngiliz Dili ve Edebiyatı

This paper focuses on the problem play elements in Shakespeare’s Troilus and Cressida. There are such
elements in and about this play that enable the critics to categorize it as a problem play. Publication
problems, elements of comedy, satire, and irony, elements of tragedy, problems with the unity of action,
its tragic plot, and Shakespearean concept of tragedy, Shakespeare`s sources and possible reason for his
alterations compared to his sources, and his characterization are the major reasons for the argument of
this paper. Comments by certain critics will also be provided to help reinforce the problematic issues of
Troilus and Cressida. All such arguments are clear indications of how Shakespeare’s Troilus and Criseyde is
constructed deliberately by Shakespeare in its current state. The characters’ verbal and physical clashes
with each other, their questionable ideals of war, heroism, love, and value, and the neither tragic nor comic
integrity of the text as a whole result from and come to criticize the Elizabethan society and political figures
in such a deep, twisted, and therefore problematic form and characterization as to enable the playwright
to keep his head on his shoulders. Though it was not a popular play in its time as its publisher’s
advertisement quotes “never stalled with the stage, never clapper-clawed with the palms of the vulgar”,
recent critics and audience find its problematicness as the source of its richness.
Keywords: Troilus and Criseyda, Shakespeare,drama, problem play
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OVIDIUS’UN AMORES ADLI YAPITINDA KOMİK ÖĞELER
1

Öğr. Gör. RUKİYE ARIK - Ankara Üniversitesi - latin dili ve edebiyatı

İ.Ö. 43-İ.S.17 yılları arasında yaşayan ve Latin şiirinin en önemli temsilcilerinden biri olan Publius Ovidius
Naso'nun 20’li yaşlarının başlarında yazdığı ilk yapıtı Amores, Roma yazınına Yunan yazınından geçen elegeia
vezniyle yazılmış, III kitapçık ve toplamda 50 şiirden oluşmaktadır. Ozanın karakteristik stilini oluşturmaya
başladığı bu yapıtta öne çıkan en belirgin öğe ince esprilerle örülü entellektüel niteliktir. Zaten ozanın
kendisi de bu türden yapıtlarını eğlenceli yapıtlar olarak amaçladığını söyleyip diğer yapıtlarının pek çok
yerinde de bir tür "mimmus" ya da "iocus" (şaka, eğlence) olarak tanımlamaktadır. Amores'teki komik öğeler
aslında 19. yy'dan itibaren modern çalışmaların konusu olmaya başlamıştır. Ancak bu konudaki yayınlar
genelde Yunan Yeni Komedya'sı ve Roma Komedya'sından elegeia'ya geçen karakterler üzerine
yoğunlaşmıştır ve bu konuda ayrıntılı ve toplu bir değerlendirme yapılmamıştır. Dolayısıyla bu çalışmada
Amores’te yer alan komik öğeler ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır. Amores’te komik öğeler nelerdir? Hangi
yöntemlerle oluşturulmuştur? Amores’te hangi güldürü öğeleri vardır? Gibi sorulara cevaplar aranmaya
çalışılacaktır.
Keywords: Ovidius,Amores,elegeia,komedya
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TROYA SAVAŞI’NIN ARKA PLANINDA MİTOLOJİK ETMENLER
1
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Troya Savaşı, M.Ö. 13. yüzyılda Troyalılar ve Akhalar arasında gerçekleşmiş efsanevi bir savaştır. Savaşın
nedeni olarak, Troya Kralı Priamos’un oğlu Paris’in Sparta Kralı Menelaos’un karısı güzel Helene’yi kaçırıp
Troya’ya getirmesi bilinmektedir. Bir kadın meselesi nedeniyle Menelaos’un öcünü almak üzere
Agamemnon önderliğinde toplanan Akhalar Troya’yı kuşatmışlardır. Savaşın detaylarına dair bilgiler,
Batı’nın ilk ozanı Homeros tarafından M.Ö. 8. yüzyılın sonlarında aktarılan İlyada Destanı’nda
bulunmaktadır. Homeros’ta ve pek çok anlatıda, Troya Savaşı için Paris ve Helene suçlanmış ve düşman
olarak görülmüştür. Ancak, kyklos diye adlandırılan destanlardaki anlatılara göre Troya Savaşı’nın
başlamasındaki asıl rolün sahibi, tanrıların tanrısı Zeus’un insanoğlunun kaderi hakkında verdiği bir karardır.
Zeus’un, aldığı kararı harekete geçirmek üzere deniz tanrıçası Thetis’i evlendirmesi, bu evliliğin tanrıçalar
arasında bir güzellik kavgasına sebep olması ve kavganın Paris’in yargıçlığını doğurması Troya Savaşı’nı
başlatan “kız kaçırma” meselesinin ardındaki etmenlerdir. Bu çalışmada, Paris’in hükmünün ve Helene’nin
kaçırılmasının, pek çok yiğidin ölümüne sebep olan ve uzun yıllar süren Troya Savaşı’nı gerçekleştirmek
üzere Zeus tarafından hazırlanmış tanrısal oyunlar olduğu anlatılmaktadır.
Keywords: Troya Savaşı, Zeus, Paris, Helene
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HISTORIA AUGUSTA'YA GÖRE İMPARATOR HADRIANUS
1
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Publius Aelius Traianus Hadrianus, 24 Ocak 76 – 10 Temmuz 138 tarihleri arasında yaşamış, 117–138 yılları
arasında hüküm sürmüş Roma İmparatorudur. Hadrianus, "Beş İyi İmparator'un üçüncüsüdür." Onun ailesi,
çocukluğu, eğitimi, imparator oluşu, imparatorken yaptığı işler, yolculukları, ölümü ve ardından kalanlar ile
ilgili en önemli kaynak Historia Augusta’dır. Eskiçağın en ilginç metinlerinden biri olan Historia Augusta,
bugün Vatikan kütüphanesinde bulunan ve Codeks Palatinus olarak adlandırılan 9.yüzyıla ait bir el
yazmasında yer alan otuz yaşamöyküsünden oluşmaktadır. Yapıt, 117-284 yılları arasında Hadrianus’tan
Numerianus’a kadar hüküm süren imparatorların, onların vekilleri ve tahtta hak iddia edenlerin yaşam
öykülerini anlatmaktadır. Bu çalışmada Historia Augusta’da ki Hadrianus'un yaşamöyküsünün yapısı
anlatılacak ve Hadrianus ile ilgili verilen bilgilere dair bir değerlendirme yapılacaktır. Ayrıca Historia
Augusta’nın birinci elden bir kaynak olarak değeri tartışılacaktır.
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POSSİBİLİTİES OF LANDS YET UNKNOWN: RENUNCİATİON AND DİSPLACEMENT İN
POSTMODERN ENGLİSH FİCTİON
1
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The idea of departure in postmodern English novel, closely associated with migration and the journey
metaphor, offers us an insight to reread family romances metaphorically as a site of freedom or cultural
prison for the individual. The theme of renunciation in this article, thus, suggests the reconstruction of
stable settings, beginning from the notion of family to other national structures. The renunciation of
parentage/descent is one of the possible liberating strategies adapted by postmodern writers. The migrant
is renarrated, just like ‘women’, the ‘colonized’ or the subaltern who lack voice and representation in the
postmodern literary field. The trend to speak for the migrant is problematic, though; it celebrates a
transcultural mobility opposing the fixed moral codes that define the individual before his/her birth. The
unpreventable desire for expansion is driving the individual, previously a diaspora or an exile, into forming
his/her kind of third space. This space fed from the chaos of the exterior world doesn’t not only marginalize
the individual from family narratives, but also repositions his/her place in chaotic dynamism, complexity
and instability. The act of renunciation entails a movement away from the romantic models of belonging to
settle a new position in society, which equally prerequisites the analysis of the abandoned geography.
Consequently the positive potential latent in displacement narratives in postmodern English literature
propounds that familial bonds such as paternity and lineage are not the necessary ties that hold individuals
and communities together.
Keywords: Migration, displacement, renuncation, abandonment
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İKTİBAS SANATI VE MAZMÛN
1

Yrd. Doç. Dr. EMEL NALÇACIGİL ÇOPUR - Akdeniz Üniversitesi - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Edebî sanatlar klasik Türk edebiyatının en önemli özelliklerindendir. Edebî sanatların fazlasıyla kullanımı o
dönemin sanat anlayışı ve kültüründen kaynaklanmaktadır. Şairlerimizin halkı iyiliğe yöneltme arzusu,
mutlak güzeli oluşturma çabası ve dönemin güzellik anlayışı zamanla onları şiirde ortak güzelliğe
yöneltmiştir. Ortak güzellik anlayışında bir şairin diğer şairden farkı onun ilmini göstermesine, şiirinde
kullandığı edebî sanatları kullanmasına dayanmaktadır. Bu durumda şairin ilmini gösterebileceği en güzel
edebî sanat iktibas sanatı olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim iktibas şairin sözü güzelleştirmek, söze delil
getirmek amacıyla ayet ve hadisleri bütün olarak ya da bunlardan parçalar alarak orijinal lafızlarıyla veya
anlamlarıyla alıntılanmasına denilir. Böylece iktibas bütünlük açısından tam ve nâkıs; dil açısından lafzen ve
mânen olmak üzere ikiye ayrılır. Bunun ötesinde şairin orijinal kelime veya anlam olarak işaret ettiği
herhangi bir unsura yaptığı hatırlatma telmih sanatıdır. Telmihe dayalı anlam çağrışımları olan beyitlerde ise
mazmûn bulunmaktadır. Yazımızda iktibas sanatı ve bu sanatın iç içe olduğu diğer sanatlar örnek beyitlerle
anlatılarak bu sanatın diğer sanatlarla bağlantısı derinlemesine ele alınacak ve mazmûn olan beyitler tespit
edilecektir.
Keywords: : Klasik Türk edebiyatı, edebî sanatlar, iktibas sanatı, telmih, mazmûn.
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OKÇUZÂDE MEHMED ŞÂHÎ VE MANZUM KIRK AYET TERCÜMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. EMEL NALÇACIGİL ÇOPUR - Akdeniz Üniversitesi - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Osmanlı devlet adamı olan Okçuzâde Mehmed Şâhî 1562-63 yılında İstanbul’da doğdu. Kıbrıs ve Halep
beylerbeyi görevlerinde bulunan Okçuzâde Mehmed Paşa’nın oğludur. Medrese eğitimini tamamladıktan
sonra Dîvân-ı Hümâyün kâtipliği ile resmi görevine başladı. Daha sonra Damad İbrahim Paşa’nın
baştezkerecisi olarak Paşa’nın vefatına kadar onun himayesinde kaldı. İlk şiirlerinde “Zeynî” mahlasını
kullanan Okçuzâde Mehmed Şâhî, bunun yaygın kullanıldığını düşünerek “Şâhî” mahlasını seçmiştir. Ancak
Mehmed Şâhî, daha çok münşi; inşa eden olarak tanınmaktadır. Okçuzâde Mehmed Şâhî’nin bu bağlamda
kaleme aldığı En-Nazmu’l-Mübîn fî’l-Âyâti Erba’în’i onun en kıymetli eseridir. Nitekim Mehmed Şâhî, EnNazmu’l-Mübîn fî’l-Âyâti Erba’în’de nazolunmuş ayetlerden kırk tane seçerek bunları bir kıta içinde
manalarıyla ilişkilendirğini ve bunun Anadolu’da ilk defa gerçekleştiğini belirtir. Böylece Mehmed Şâhî de
diğer klasik edebiyat mümessilleri gibi Kur’ân-ı Kerîm’den iktibaslarla sözüne delil getirerek halkı
aydınlatmak, doğruya yöneltmek; yanlışlardan sakındırmak istemiştir. Çalışmamız, şairin En-Nazmu’l-Mübîn
fî’l-Âyâti Erba’în isimli eserinde seçtiği ayetlerden oluşan beyitleri incelemekten oluşmaktadır. Böylece
Osmanlı Devleti'nde devlet adamı olan bir şairin iktibas sanatıyla halka verdiği mesajlar daha geniş kitlelere
ulaşmış olacaktır.
Keywords: Okçuzâde Mehmed Şâhî, Ayet, Tercüme, Klasik Türk Edebiyatı, İktibas.
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YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE ÂBİD VE ÂRİF TİPİ
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ÖZET: Bu çalışmada, irfanımızı şekillendiren Yunus Emre’nin şiirlerinde âbid ve ârif tiplerini nasıl telakki ettiği
ve şiirlerinde hangi özellikleriyle işlediği incelenmiştir. Yunus Emre, Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı’nın ilk ve
en önemli temsilcilerindendir. O, gerek fikir, gerekse ifade gücüyle asırlarca Türk insanının duygu, düşünce
ve hayat tarzına rehber olmuş ve kendine has bir tarzla yazdığı şiirlerinde Türkçeyi ebedîleştirmiştir. Yunus’a
göre, hakikat sözünün manasını ârifler anlar ve onlar aşklarına riya katmazlar. Âlimin öğrendikçe bilgisi
artarken, ârifin marifete kavuştukça hayranlığı artar ve acizliğini anlar. Yunus’a göre ârifler ve âşıklar dost
yüzünü görebilen ve maksada eren bir kişidir. O, bazı şiirlerinde kendini âriften de üstün görür.
Keywords: Klasik Türk Edebiyatı, Yunus Emre,tasavvuf,ârif,âbid
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YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE YEDİ SAYISININ İŞLENİŞİ
1

Prof. Dr. BEKİR ÇINAR - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Klasil Türk Edebiyatı

Kültür ve medeniyetin gelişmesinde sayılar çok önemlidir. Sayıların sembolleri ve ifade ettiği anlamlar
hemen her kültürde farklı olmakla birlikte, bazı kültürlerin sayılara yüklediği anlamlar benzerlik gösterir. Her
bir sayının çok farklı mitolojik, tarihî ve tasavvufî arka planı vardır. Tasavvufî inanışta tarikata intisap ettikten
sonra Hakk’a kavuşmak için ruhu tasviyeden ibaret olan seyr ü sülûkun yedi mertebesi vardır. Buna etvâr-ı
seb’a denir. Bu çalışmada konunun karmaşıklığı ve genişliği dolayısıyla bazıları İslamiyet öncesi bazıları da
İslamiyetle birlikte gelişen Türklerdeki yedi sayısının ifade ettiği anlamlar belirtilecek ve Yunus Emre’nin,
şiirlerinde yedi sayısını nasıl telakki ettiği örneklerle açıklanacaktır.
Keywords: Sayılar, yedi sayısı, sayı sembolizmi, klasik Türk edebiyatı, Yunus Emre.
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EMÎRÎ’NİN GÜLŞEN-İ EBRÂR MESNEVİSİNDE KUR’ÂN-I KERÎM’DEN İKTİBASLAR
1

Yrd. Doç. Dr. EMEL NALÇACIGİL ÇOPUR - Akdeniz Üniversitesi - Eski Türk Edebiyatı

Altı yüzyıl gibi uzun bir döneme ışık tutan, milletimizin inançlarını, hayat tarzını ve pek çok ilmi bünyesinde
barından klasik Türk edebiyatında dinî, ahlâkî ve tasavvufî konulu mesneviler önemli yere sahiptir. Bu
mesnevilerde şairler İslâm dininin esaslarını öğretme, faydalı olma veya ahirete yarar söz söyleme gibi
gayretlerle dinî ve ahlakî hususlara, özellikle nasihatlere sıkça yer vermişlerdir. Mesnevi şairleri bu ikaz ve
tavsiyeleri dile getirirken öncelikle dinin temel kaynakları olan Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber’in hadis-i
şeriflerinden faydalanmışlardır. Bu tür mesnevilerden biri de on altıncı yüzyıl şairlerinden Emîrî’nin Gülşeni Ebrâr adlı eseridir. Didaktik bir gaye ile kaleme alınan bin otuz iki beyitlik bu orta hacimli mesnevide birçok
ayet iktibası mevcuttur. Bu iktibasların ağırlıklı olarak lafzen ve nâkıs olmaları dikkati çekerken şairin mânen
iktibas ve telmihle de birçok ayete işaret ettiği görülür. Örneğin; göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah
Teâlâ’ya itaat etmek, peygamberlere ve gönderilen kitaplara iman etmek, Hz. Peygamber’in şerîatine
uymak, yokluktan yaratıldığı hatırlatılan insana yaratılış gayesini bildirmek, Cenab-ı Hakk’a şirk koşmamak
ve Hz. Peygamber’in miraç hadisesi bu iktibaslardan bir kısmıdır. Bildiride Emîrî’nin Gülşen-i Ebrâr
mesnevisindeki ayet iktibaslarının tespiti ve tasnifi yapılarak mesnevinin Kur’ânî temelleri ortaya
konulmuştur.
Keywords: Klasik Türk Edebiyatı, Emîrî, Gülşen-i Ebrâr, Kur’ân-ı Kerîm, iktibas
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. EMEL NALÇACIGİL ÇOPUR

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN OSMÂNZÂDE TÂİB DÎVÂNI
1

Araş. Gör. DUYGU KAYALIK ŞAHİN - Bartın Üniversitesi - Türk İslam Edebiyatı

Edebiyatın diğer bilim dallarıyla olan disiplinlerarası ilişkisi, edebî eserlerin tahlil edilmesinde farklı tahlil
metotlarının geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Öyle ki sosyal hayatı yansıtıcı öğeler barındırması ve
toplumun tarihî, siyasî ve kültürel çeşitli meselelerine yer vermesi bakımından sosyolojik perspektiften
incelenmeye müsait olan edebî eserler, geleneksel tahlil yöntemlerinden farklı olarak dönemin sosyolojik
yapısını göz önünde bulunduran bir tahlil çalışmasına olanak vermektedir. Bu noktadan hareketle, ilmî
çalışmalarda, edebiyatın ve sosyolojinin, aynı çerçeve içerisinde ele alındığı tahlil denemeleri yapılmaya
başlanmıştır. Bu çalışmalarla birlikte, edebî eserlerin incelenmesi ve tahlil edilmesinde, sosyolojinin
imkânlarından yararlanılarak edebî eserlerde sosyolojik okumaların yapılabilmesi mümkün kılınmıştır. Bu
çalışmada, Klasik Türk Edebiyatı metinlerine sosyolojik bir yaklaşımın olabilirliğini ortaya koymak amacıyla
Osmânzâde Tâib’in Dîvân’ında yer alan 14 kaside, 43 tarih manzûmesi, 3 mesnevi, 79 gazel, 2 müstezad, 61
kıt’a ve rubai yazıldığı dönem çerçevesinde sosyolojik okuma yöntemiyle ele alınmıştır. Bu bağlamda,
Osmânzâde Tâib’in yaşadığı dönemde (18.yy) hangi durum ve hâdiselerin yaşandığını, bu olay ve olguların
toplumda ve şairde ne türlü etki ve izlenim bıraktığı açıklanmaya çalışılmıştır. Osmânzâde Tâib dîvânı
üzerinden edebiyat sosyolojisinin edebî eserlerin incelenmesinde sağladığı katkılar ortaya konulmaya
çalışılmıştır.
Keywords: Divan Edebiyatı, edebiyat sosyolojisi, şiir, sosyal eleştiri, 18.yy.
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TÜRKÇEDE FİİL ÇEKİM EKLERİ DIŞINDA KULLANILAN KİPLİK İŞARETLEYİCİLER
1

Araş. Gör. MEHMET VOLKAN DEMİREL - Buca Eğitim Fakültesi - Türkçe Eğitimi

Geniş bir semantik alanı kapsayan ve büyük oranda yoruma dayanan kiplik, bağımlı biçimbirimler olan ekler
dışında sözcük, cümle, bağlam, tonlama gibi farklı araçlarla da işaretlenebilmektedir. Bu çalışmada fiil
çekiminde kullanılan biçimbirimler haricinde Türkçede kiplik anlamları işaretlemek için kullanılan araçlar
betimlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 2000 yılı sonrasında Türkiye Türkçesiyle yazılmış eleştiri, hikaye,
biyografi, roman ve deneme türünde 5 kitap incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda elde edilen bulgular
kategorize edilmiş ve işaretledikleri kiplik anlamlarla birlikte bir bütün halinde sunulmuştur.
Keywords: KİP, KİPLİK, KİPLİK ÖĞELER
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MUTLAK VE İZAFİ DİL BİLGİSEL ZAMANLAR İLE BUNLARIN TÜRKÇE METİNLERDE
ÇÖZÜMLENMESİ
1

Araş. Gör. MEHMET VOLKAN DEMİREL - Buca Eğitim Fakültesi - Türkçe Eğitimi

Zaman dilbilimcilerin üzerinde uzun yıllardır çalıştığı konulardan birisidir. Bu konunun açıklığa kavuşmasında
bir dünya gerçekliği olan zaman ile bunun dildeki ifadesi arasında ayrım yapmak gerekir. Batı dilciliğinde bu
ayrım farklı terimlerle (örn. İngilizcede time ve tense sözcükleriyle) yapılmaktadır. Bu ayrımın yapılmasıyla
birlikte dilbilimciler çeşitli dil bilgisel zaman teorileri ortaya atmıştır. Comrie (1985) tarafından öne sürülen
mutlak dil bilgisel zaman (absolute tense) bunlardan birisidir. Comrie (1985) mutlak dil bilgisel zamanlar
(absolute tense) ve izafi dil bilgisel zamanlar (relative tense) arasında ayrım yapar. Mutlak anı gösterim
merkezi olarak alan mutlak dil bilgisel zamanlar, eylem anı (moment of event) ve söylem anı (moment of
speech) arasındaki öncelik, eşanlılık ve sonralık ilişkisine göre geçmiş, şimdi ve gelecek olarak belirlenmiştir.
İzafi dil bilgisel zaman meydana gelme durumunun bağlamda verilen bir zaman noktasını ele alır. İzafi dil
bilgisel zamanın temel özelliği bağlamdan belirlenmiş bir referans noktasının olmasıdır. Bu çalışmada
destan, söyleşi, hikaye, fıkra, makale, denem, efsane, roman, biyografi, eleştiri ve anı türündeki Türkçe
metinlerde mutlak dil bilgisel zaman teorisine göre dil bilgisel zaman çözümlemeleri yapılarak geleneksel dil
bilgisi çözümlemeleriyle karşılaştırılmıştır.
Keywords: ZAMAN, DİL BİLGİSEL ZAMAN, MUTLAK ZAMAN, İZAFİ ZAMAN
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SÖZLÜĞÜN ROMANA YANSIMASI
1

Yrd. Doç. Dr. SEVDA KAMAN - Bartın Üniversitesi - DİLBİLİM

Günümüz yazarlarından Mine Söğüt, ikinci romanı Kırmızı Zaman’da, 1900’lerin başlarından 2002 yılına
uzanan bir hikâyeyi efsanelerden, masallardan, gerçeklerden, metaforlardan yararlanarak anlatma yoluna
gitmiştir. Postmodern bir roman olan Kırmızı Zaman‘da yazar sözlük türünden de yararlanmıştır. Bu
çalışmada kurmaca bir metin olan roman ile dilin başvuru kaynağı olan ve rasyonel tanımları içeren sözlüğün
bir arada kullanılması yönüyle dikkati çeken, otuz dokuz maddebaşının kurguya dahil edildiği Kırmızı Zaman,
sözlüğün romana yansıması bağlamında incelenmiştir. Romanda her bölümün başında, o bölümün kilit
noktasını oluşturacak anahtar kavramın ve o kavramla ilgili sözcüklerin sözlük bilgilerine yer verilmiş, bu
sözcüklerin sözlüklerdeki, ansiklopedilerdeki anlamları sıralanmıştır. Alt madde başlarında ise bazen edebi
bir eser tanıtılmış, bazen de tarihi bir olay anlatılmış, yer yer halk dilindeki karşılıklardan yararlanılmıştır.
Yazar, sözcüğe dair alt madde başlarını sıralarken o sözcüğün genel sözlüklerdeki alt madde başlarını değil,
kendi seçtiği sözcük ve sözcük gruplarını sıralamıştır. Metnin kurgusuna alfabetik sistemi gözetmeden
sıralanan bu madde başlarına verilen karşılık, italik yazılan romanın konusuyla ilgili son cümle ile (yani
yazarın o sözcüğe yüklediği anlamla) bitirilir. Romandaki sözcük maddeleri sırasıyla “zaman, tuhaf, halat,
kırmızı, yalnız, hayat, efsane, baba, yalan, ölüm, kader, sır, korku, ölü, merak, takvim, mezar, tanrı, cesaret,
deli, ışık, heves, rastlantı, rüya, yeraltı, şiddet, ölmek, cinayet, masal, kambur, suç, anlam, şair, gerçek, şiir,
hayal, yaşam, cellat, Allah ”dır. Roman ve yazarının romanla ilgili söylemleri incelendiğinde sözlükteki
tanımların seçiminin belli bir hedef saptanarak yapılmadığı görülmüştür. Yazarın sözlük türünden
faydalanarak her sözcüğün, her kavramın bağlama göre birden çok anlamı olduğuna dikkat çekmek istediği
tespit edilmiştir.
Keywords: sözlük, sözlükbilim, madde başı (sözlükbirim), postmodern roman, Kırmızı Zaman
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ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ’NİN ÖNEMLİ BİR ESERİ: GÜLŞEN-İ HAYAT
1

Doç. Dr. GÖKHAN ÖLKER - Necmettin Erbakan Üniversitesi - TÜRK DİLİ VE DEBİYATI

Adına sadece Vasfi Mahir KOCATÜRK’ün Türk Edebiyatı Tarihi adlı eserinde rastladığımız Gülşen-i Hayat Eski
Anadolu Türkçesi’nin en önemli eserlerinden biridir. Adı geçen eserde Tuhfetü’l-Ebrar olarak kayıtlı olan
yazmanın bilinen üç nüshası vardır. Birisi Kocatürk’ün bahsettiği ve şahsi kütüphanemizde dediği nüshadır.
Diğer ikisi ise Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Şehir Müze ve Kütüphanesinde kayıtlı olan nüshalardır.
Kocatürk’ün bahsettiği nüsha elimize geçmemiştir. Diğer iki nüsha ise tarafımızca görülmüştür. Gülşen-i
Hayat bir mevize, nasihat ve vaaz kitabıdır. Hedef kitlesi halk olduğu için anlatımda samimi ve sade ifadeler
hâkimdir. Söylenilen sözlerin etkisini artırabilmek için ayetlerden, hadislerden örnekler verilmiş, birçoğu
günümüzde dahi halk arasında anlatılan hikâyeler kıssalar metini geneline serpiştirilmiştir. Biz bu
çalışmamızda yazarı ve yazılış tarih belli olmayan eseri tanıtarak Türk dili açısından önemi üzerinde
duracağız.
Keywords: Tuhfetü’l-Ebrar, Gülşen-i Hayat, Eski Anadolu Türkçesi, Âşık Yunus
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TEMETTÜAT DEFTERLERİNE GÖRE OSMANLI DEVLETİNDE KİMLİK ALGISI
1

Doç. Dr. GÖKHAN ÖLKER - Necmettin Erbakan Üniversitesi - TÜRK DİLİ VE DEBİYATI
2 Yrd. Doç. Dr. PERİHAN ÖLKER - Selçuk Üniversitesi - TÜRK DİLİ VE DEBİYATI

Osmanlı sınırlarında ilk nüfus cüzdanı 1863-1864 yıllarında yapılan nüfus sayımından sonra verilmiştir.
"Tezkire-i Osmaniye" veya "Osmanlı Tezkiresi" denilen bu hüviyet cüzdanlarının çizgili, düz bir kâğıt
niteliğinde olduğu, tarihçi Lütfi Efendi tarafından belirtilmektedir. Cumhuriyet döneminde ise 1927'de
yapılan ilk nüfus sayımından sonra tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 1928 yılında Osmanlıca ve 32
sayfalık nüfus cüzdanı verilmiştir. İlk Nüfus cüzdanlarından önce kimlikler nasıl belirlenmekteydi? Devlet
halkını nasıl kayıt altına almakta ve vergi mükelleflerini nasıl belirlemekteydi? Bilindiği üzere Temettüat
defterleri, Tanzimat döneminde bölgelerin mal-mülk, hayvan, arazi ve yaşayan bütün insanların şahsi
malvarlıklarını kaydetmek için hazırlanmış resmi belgelerdir. Biz de bu çalışmamızda Temettüat
defterlerinden hareketle Osmanlı devletinde insanların nasıl belirlendiğini, halkın hangi özellikleriyle kayıt
atına alındığını ve bunun dile yansımasını inceleyeceğiz.
Keywords: kimlik, Temettüat defteri, Osmanlı tezkiresi, nüfus cüzdanı
Corresponding Author: Doç. Dr. GÖKHAN ÖLKER

SATRANÇ TERİMLERİ ÜZERİNE
2

1 Yrd. Doç. Dr. SEVDA KAMAN - Bartın Üniversitesi - DİLBİLİM
Dr. BİHTER GÜRIŞIK KÖKSAL - Marmara Üniversitesi - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ

Satranç düşünmeye dayalı, zihni geliştiren, analiz yeteneğini güçlendiren en eski oyunlardan biridir.
Tarihçesi, oyun kuralları, problemleri hakkında günümüze kadar birçok kitap kaleme alınmıştır. Bu çalışmada
akli ve nakli ilimlere dair derin bilgilerini eserleri ile günümüze aktaran Osmanlının önemli şahsiyetlerden
İsmail Gelenbevi’nin 1874 istinsah tarihli mensur eseri “Risale-i Şatranç” ile Muhammet Nusret Ali Han
Dehlevi’nin 1890 tarihinde yazdığı “Şatranc” (Muallim-i Şatranc) adlı eseri esas alınmıştır. Söz konusu
metinlerde geçen satranç terimleri tespit edilmiş; bu terimlerin karşılıkları, kökenleri hakkında bilgiler
verilmiştir. Bu bildiride amaç bahsi geçen eserlerin yazıldığı dönemdeki satranç terimleri ile bugünkü satranç
terimlerini karşılaştırmaya imkân sağlamak, satranç oyunun tarihçesine, 19.yy’da toplumumuzdaki yerine
dair yeni bilgiler sunmaktır.
Keywords: Satranç, terim, 19. yüzyıl, İsmail Gelenbevi, Muhammet Nusret Ali Han Dehlevî
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MUKADDİMETÜ'L EDEB'DE GEÇEN ORGAN ADLARI VE TIP TERİMLERİ
1

Y. Lisans Öğr. MURAT TIKIR - Uşak Üniversitesi - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Mukaddimetü’l Edeb’de Geçen Organ Adları ve Tıp Terimleri Prof. Dr. Talip YILDIRIM* Murat TIKIR** ÖZET
Türkçenin bu zamana kadar ki dil incelemelerinde söz varlığı üzerinde yapılan çalışmalar çok önemli bir yer
tutar. Bu çalışmalarla, toplumun gelenek ve görenekleri, yaşayış biçimleri, siyasi ve sosyal tarihi ortaya
konulur. Söz varlığı insanın vücudundan, organlarından başlayarak yiyecek içecek adlarına, alet ve eşya
adlarına, bitki ve hayvan adlarına, renk adlarına kadar aklımıza gelen kelimelerdir. Türkçenin yazılı ürünlerle
takip edilebilen tarihsel dönemleri ve sözlü edebi ürünleriyle birlikte çok zengin bir söz varlığına sahiptir. Bu
tarihsel dönemler içerisinde Harezm Türkçesi önemli bir yere sahiptir. Harezm Türkçesi, Karahanlıcadan
Çağataycaya geçiş dili olarak dil tarihi açısından büyük önem taşır. Harezm Türkçesi devresinin ilk eseri
Rabguzî tarafından Moğol prensi Tok Buga adına, Farsça bir tercümeden Türkçeye adapte edilen Kısasü’lEnbiyâ adlı eserdir. Orta-Asya Türk edebiyat dillerinin tarihi içinde bir özel devrenin olduğu ilk önce A.N.
SAMOJLOVİÇ tarafından ortaya atılmıştır. Harezm Türkçesi döneminde Türk diline kaynaklık eden birçok
eser yazılmıştır. Bu eserlerden biri de Mukaddimetü’l Edeb’dir. Mukaddimetü’l Edeb meşhur tefsir ve lügat
âlimi Zemahşerî’nin 1127-1144 yılları arasında yazıp Hârizmşâh Atsız’a sunduğu, Arapça pratik bir sözlüktür.
Eser Kaşgarlı Mahmud’un yazdığı Divân u Lügâti’t-Türk’ten sonra, Orta Türkçenin en zengin kelime
hazinesine sahip bir yadigârıdır. Eser zengin bir dil malzemesine sahiptir. Eserin dilinde Karahanlıca şivesinin
özelliklerinin ağır bastığı görülür. Ayrıca Oğuz, Kıpçak ve diğer Türk şivelerinden alınan gramer ve lügat
unsurlarının da yoğun bir şekilde bulunduğu Harezm Türkçesi hâkimdir. Mukaddimetü’l Edeb’in Türk dili
sözlük çalışmalarındaki yeri oldukça önemlidir. Eserde yer alan kelimler üzerinde daha çok çalışma
yapmamız gerekecektir. Çalışmamızda, eserde geçen organ adları ve tıp terimleri etimolojik olarak
incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Harezm Türkçesi, Mukaddimetü’l Edeb, Tıp Terimleri ve Organ Adları.
Keywords: Harezm Türkçesi, Mukaddimetü’l Edeb, Tıp Terimleri ve Organ Adları.
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ORHUN YAZITLARINDA HAL EKİ NÖBETLEŞMELERİ
1

Araş. Gör. HAKAN YÖYEN - Uşak Üniversitesi - Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edeibyatları

Hal ekleri, Türk dilinde en çok tartışılan ve titizlikle çalışılması gereken konuların başında gelir. Bu eklerin
görevi, isimler ile fiiller arasında geçici anlam bağları kurmaktır. Hal eki nöbetleşmesi, kısaca, bir hal ekinin
zamanla kendi görevi dışında bir başka hal ekinin yerine kullanılması olarak açıklanabilir. Bu durum, tarihî
Türk lehçe ve şivelerinde görüldüğü gibi Türkiye Türkçesinde, ağızlarımızda ve diğer çağdaş Türk lehçe ve
şivelerinde de görülmektedir. Hal ekleri ile ilgili bugüne kadar çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar
incelendiğinde bunların, Türkiye Türkçesi ağızları, çağdaş Türk lehçeleri ve tarihî Türk lehçeleri üzerine
yapıldığı görülmüştür. Bu çalışmalardan, hal eki nöbetleşmesi ile ilgili olan bazılarında, karşılaştırma yapmak
amacıyla Orhun Yazıtlarından bazı örnekler verilmiş olsa da Orhun Yazıtları ile ilgili kapsamlı bir çalışma
yapılmamış, buradaki hal eki nöbetleşmelerinin sayısı, yapısı ve kullanım sıklığı belirlenmemiştir. Oysaki bu
durumun nedenini ortaya koymak için, dilimizin en eski ve en kapsamlı yazılı metinlerinden biri olan Orhun
Yazıtlarını incelemek, buradaki örneklerini tespit etmek ve bunların profilini çıkarmak son derece önemlidir.
İşte bu yüzden bu çalışmada, Orhun Yazıtları taranacak, Türkiye Türkçesi ile karşılaştırılarak dünden bugüne
değişen kullanım özellikleri tespit edilecek ve bu olayın kuralları ve kapsamı belirlenmeye çalışılacaktır.
Böylece hal eki nöbetleşmelerinin Orhun Yazıtlarından günümüze kadar olan kullanılış farklılıkları ile ilgili
özellikler ortaya konmuş olacak ve günümüz lehçe ve şivelerindeki durumunu kavramak daha kolay bir hale
gelecektir.
Keywords: Orhun Yazıtları, hal ekleri, nöbetleşme.
Corresponding Author: Araş. Gör. HAKAN YÖYEN
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GELENEKSEL KUTLAMALAR BAĞLAMINDA YER ALAN “HIDIRELLEZ” İN ALIŞVERİŞ
MERKEZLERİNDEKİ UYGULAMALARI
1

Okutman ESRA AKYOL - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi - Türk Dili ve Edebiyatı/Türk Halk Bilimi

Günümüzde şehir yaşamının vazgeçilmez bir parçası ve de sosyal mekânları haline gelen alışveriş
merkezlerinin sonucunda bir “AVM kültürü” ortaya çıkmıştır. Sayısı her geçen gün artan bu mekânlar, aynı
zamanda arz-talep çizgilerini arttırmak için ve daha fazla cazibe mekânları haline gelebilmek için birbirleriyle
yarışmaktadırlar. Bunun sonucunda da her alışveriş merkezi çeşitli etkinliklerle insanları çekmeyi
amaçlamaktadır. Son yıllarda alışveriş merkezilerinde yapılan etkinliklerden biri de Hıdırellez
Kutlamaları/Şenlikleridir. Geleneksel kutlamalar bağlamında yer alan “Hıdırellez Şenlikleri”nin AVM’lerdeki
uygulamalarına bakıldığında Hızır- İlyas inancından, kültürel ve mitik ögelerden, geleneksellikten uzaklaşıp
sadece eğlence işlevi öne çıkarılarak gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir. Bundan hareketle örneklem olarak
seçip incelediğimiz AVM’lerdeki Hıdırellez Kutlamalarından örnekler verilerek popüler kültürün karşısında
yerel kültürün korunması ve tek-tipleşmenin önüne geçilmesi gerekliliğine dikkat çekmek amaçlanmıştır.
Keywords: Hıdırellez, Şenlik, Geleneksel Kültür, AVM Kültürü, Mitoloji.
Corresponding Author: Okutman ESRA AKYOL

TELEVİZYON DİZİSİ-TÜRKÜ İLİŞKİSİNİN "EKMEK TEKNESİ DİZİSİ- SUZAN SUZİ TÜRKÜSÜ”
ÖRNEKLEMİYLE İŞLEVSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ
2

1 Okutman ESRA AKYOL - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi - Türk Dili ve Edebiyatı/Türk Halk Bilimi
Öğretmen YASEMİN GÖKÇE - MEB-Ahmet Andicen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Türk Dili ve Edebiyatı/Türk Halk Bilimi

Kentleşme sürecinin etkisi ile geleneksel kültür mekânlarından uzak kalan bireyler için elektronik kültür
ortamı bir alternatif oluşturmuştur. Bu bakımdan halk hikâyeleri işlevsel açıdan günümüz şartları ve kültürel
ortamında yerini televizyon dizilerine bırakmıştır. Nazım ve nesrin bir arada kullanıldığı halk hikâyelerindeki
nazım bölümleri ile televizyon dizilerindeki türkü söylenen bölümlerin benzer işlevleri yerine getirmektedir.
Örneklem olarak incelediğimiz “Ekmek Teknesi” dizisi, senaryosunun içinde hem halk hikâyelerine hem de
türkülere yer vermiş olan televizyon dizilerindendir. Bu çalışmamızda, halk kültürüyle ilgili pek çok unsuru
içinde barındıran “Ekmek Teknesi” dizisinde yer alan türküler belirlenmiş ve bu türkülerden biri olan “Suzan
Suzi” türküsü örnek olarak seçilip “dizi-türkü ilişkisi” bağlamında ele alınması amaçlanmıştır. Suzan Suzi
türküsünün diziye katkısı nedir? Dizinin, Suzan Suzi türküsüne katkısı nedir? sorularına yanıt verilmeye
çalışılarak sözlü geleneğe ait olan Suzan Suzi türküsü ve hikâyesi, metinler arası bir üretimle popüler
kültürün bir ürünü olan Ekmek Teknesi adlı televizyon dizisine ne şekilde uyarlandığına dair sonuçlar
çıkarılmış ve günümüz teknolojik kültür ortamında folklor ürünlerinin korunmasına ve sürdürülebilirliğinin
sağlanmasına dikkat çekmek amaçlanmıştır.
Keywords: Kültürel Değişim, Halk Hikâyesi, Televizyon dizisi, Türkü, Suzan Suzi.
Corresponding Author: Okutman ESRA AKYOL
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MUĞLA İLİ DALAMAN İLÇESİNDE HALK HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI VE İNANIŞLARI
1

Okutman ESRA AKYOL - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi - Türk Dili ve Edebiyatı

Günümüz tıp ve eczacılığının temelini oluşturan halk hekimliği uygulamaları ve inanışlarında çeşitli
tecrübelerle elde edilen yöntemlerin yanı sıra sahip olunan kültür ve inanışlara ait uygulamalar da yer
almaktadır. Bir dönem kocakarı ilaçları ya da yöntemleri olarak adlandırılıp önemsenmeyen ama
günümüzde bitkilerden oluşan çeşitli tedavi yöntemlerinin modern tıp bilgisiyle de birleştirilerek sunulduğu
televizyon programları ve yayımlanan kitaplar oldukça fazla ilgi görmektedir. Muğla ili Dalaman ilçesi Yörük
kültürünün egemen olduğu bir bölgedir. Belli bir zamana kadar göçer hayatı sürdürmüş olan halk doğa ile iç
içe yaşadığı için çeşitli otlarla ve inanışlarla tedavi yöntemlerini sürdürmüşlerdir. Bu çalışmada Muğla ili
Dalaman ilçesinde günümüzde devam eden halk hekimliği uygulama ve inanışları derleme yöntemiyle
belirlenmeye çalışılmış ve sunulmuştur. Derleme sonunda yöredeki halk hekimliği uygulamalarında çeşitli
otların yanı sıra dinsel-büyüsel ve gerçekçi pratikler de kullanıldığı görülmüş ve örnekler verilmiştir.
Keywords: Muğla, Dalaman, Halk Hekimliği, Alternatif Tıp, Uygulama ve İnanışlar
Corresponding Author: Okutman ESRA AKYOL

İBN FAZLAN SEYAHATNAMESİNE GÖRE İDİL BÖLGESİ TÜRKLERİNDE ÖLÜM, DEFİN, DEFİN
SONRASI UYGULAMALAR VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI
1

Yrd. Doç. Dr. M. METİN TÜRKTAŞ - Pamukkale Üniversitesi - TÜRKÇE EĞİTİMİ

İBN FAZLAN SEYAHATNAMESİNE GÖRE İDİL BÖLGESİ TÜRKLERİNDE ÖLÜM, DEFİN, DEFİN SONRASI
UYGULAMALAR VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI Yrd. Doç. Dr. M. Metin TÜRKTAŞ Pamukkale Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı mturktas@pau.edu.tr
ÖZET: Eski Türklerde, insanlık tarihinde birçok kültürde olduğu gibi, ölüm süreci, ölümden hemen sonra
yapılan uygulamalar ve belirli aralıkla devam eden anma ritüelleri çok sık karşılaşılan bir durumdur.
Toplumların ölüm ve ölüm sonrası sergiledikleri davranışlar, onların mevcut kültürleri ve bunun devamı
olarak da ahiret inançları hakkında detaylı bilgiler vermektedir. Türk tarihinde, özellikle de İslamiyet öncesi
inanç sistemi içerisinde, atalar kültünün çok önemli bir yere sahip olması, ataların ölümü ve sonrası üzerine
sergilenen uygulamaları önemli kılmıştır. Türk tarihinde Türkleri ve onların yaşamış oldukları bölgelerdeki
toplumları konu edinen seyahatnamelerin büyük bir çoğunluğunda Türk boylarının inançları ve özellikle
defin ve yas merasimleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Bu çalışmada 10. yüzyılda (920-921) İslamiyet’i
yeni kabul eden İdil (Volga) Bulgarlarının hükümdarı İlteber Almuş’un, Abbasi Halifesi Muktedir Billah'tan
kendilerine yeni kabul ettikleri İslamiyet’i öğretecek fakih ve muallimler göndermesini istemesi üzerine,
Halifenin oluşturduğu heyette hükümdara Halifenin mektubunu okumak, gönderilen hediyeleri teslim
etmek, fakihlere ve öğrencilere nezaret etmek için görevlendirilen İbn Fazlan’ın, içinde bulunduğu kafilenin
uzun süren yolculuğu esnasında, İdil bölgesine varıncaya kadar, yaşadıklarını, gördüklerini, geçmiş olduğu
ülkeleri, başlarına gelenleri, zaman zaman misafir oldukları Türk boylarının gelenek görenek ve yaşantılarını
not alması ve Bağdat'a döndükten sonra bu notlarını ayrıntılı bir şekilde derleyip toparlayarak yazıya
geçirmesiyle oluşan İbn Fazlan Seyahatnamesi’ndeki ölüm, defin ve ondan sonra izlenen süreçler ele
alınarak onların günümüze ulaşan yansımaları tespit edilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: İbn Fazlan,
ölüm, defin
Keywords: İbn Fazlan, ölüm, defin
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EMİRGAZİ’DE SÜT ÜRÜNLERİNDE ‘’AYDINLIK VERME’’ GELENEĞİ
1

Y. Lisans Öğr. SEVDA TUĞÇE KAHRİMAN - Gazi Üniversitesi - Türk Halk Bilimi

Türkler Orta Asya’nın geniş düzlüklerinde büyük hayvan sürülerine bakmışlardır, bu hayvanların
beslenmesini sağlamak amacıyla mevsimsel olarak ot bulunan alanlara göç etmişlerdir. Ekonomik hayata
yön veren hayvanlar içinde şüphesiz koyun sürüleri önemli bir yere sahiptir. Başlıca geçim kaynaklarından
olan koyun; beslenme, barınma, giyim, halk takvimi, halk edebiyatı gibi sosyal ve kültürel hayatın birçok
alanında derin izler bırakmıştır. Koyunun etinden, sütünden, yününden ve derisinden faydalanan Türkler,
hayvancılık üzerinde büyük tecrübeler elde etmişlerdir. Türklerdeki koyunculuk kültürünün, tecrübesinin
izleri Konya-Emirgazi’de karşımıza çıkmaktadır. Koyun sütünden elde edilen bulama, öz, deri peyniri,
tereyağı ve yoğurt bölge mutfağında büyük bir yer tutar.Bereketin artması, hayvanların çoğalması için yılın
ilk sütü(ağız ya da bulama), üretilen ilk yoğurdu ve ilk yağı; çevredeki insanlara dağıtılır. Bulamayı, yağı, sütü
alan kişinin gelen kabı boş göndermesiyle hayvanlara nazar değeceği, yıl içinde hayvanların öleceği inancı
vardır. Bu sebeple süt ürünlerinin gönderildiği kaplara tuz, yumurta veya ‘madeni’ para yani ‘’Aydınlık’’
koyulup gönderilmesi gerekmektedir. Verilen tuzun koyunların tuzuna karıştırılmasıyla bereket geleceği,
koyunların çoğalacağı,madeni paranın nazardan koruyacağı inancı ‘’Aydınlık verme’’ geleneğini
yaşatmaktadır. Bu çalışmada, önemli geçim kaynağı hayvancılık olan Emirgazi’nin koyunculuk faaliyetleri
içinde yılın ilk süt sağımı, ilk yoğurdu, ilk yağ yapımı zamanlarında yapılan uygulamalar ve bu uygulamalar
sonunda ‘aydınlık’ verme geleneği; Emirgazi ve köylerinde kaynak kişilerden derlenen bilgiler ışığında Türk
mitolojisinde yer alan ‘bereket’ inancı çerçevesinde incelenecektir.
Keywords: Emirgazi,Halk Bilimi,Bereket,Koyunculuk
Corresponding Author: Y. Lisans Öğr. SEVDA TUĞÇE KAHRİMAN

KOCACAŞ DESTANI’NDAN HAREKETLE AV YASAĞINA DAİR HALK İNANÇLARININ MİTOLOJİK
KÖKENLERİ
1

Yrd. Doç. Dr. ÜNSAL YILMAZ YEŞİLDAL - Akdeniz Üniversitesi - Türk Dili ve Edebiyatı/Türk Halk Edebiyatı

Destanlar milletlerin tarih sahnesine çıktıkları ilk dönemlerden itibaren başlarından geçen ve ait oldukları
milletlerin istinasız tüm fertlerinin hafızasından yer bulan savaş, göç, salgın hastalık ve deprem gibi çarpıcı
olayları konu edinen halk anlatmalarıdır. Halk anlatmaları arasında hacimleriyle dikkat çekip diğerlerinden
ayrılan destanlar sadece edebiyat biliminin değil aynı zamanda mitoloji, antropoloji, etnoloji, etnografi,
folklor, tarih, teoloji, iktisat ve coğrafya gibi farklı bilim dallarına da kaynaklık etmektedir. Türkler sahip
oldukları destanların sayısının fazlalığıyla dünyadaki milletler arasında öne çıkan milletlerin başında
gelmektedir. Kırgız Türklerinin Kocacaş adlı destanı geyik hayvanı özelinde av yasağına dair halk inancının
tersinde hareket eden bir kahramanın başından geçenleri anlatmakta olup destan anaerkil dönemin ilahe
tipi varlıklarına dair izleri bağlamında teoloji ve mitoloji, tabular bağlamında folklor, mergenlik yani avcılık
döneminin izleri bağlamında tarih başta olmak üzere daha önce isimlerini saydığımız diğer bilim dallarının
da dikkatini çekebilecektir. Bu çalışmada av yasağına dair halk inançlarının mitolojik kökenleri hakkında
Kocacaş Destanı’ndan hareketle tespitlerde bulunulurken Totemizm ve ongun kavramlarına da değinilerek
bu kavramların Türk mitolojisindeki yansıması olarak kabul edilebilecek olan ve atalar kültünün uzantısı olan
hayvan-ata/hayvan-ana kavramlarının mitolojik kökenleri hakkında çıkarımlarda bulunulacaktır.
Keywords: Kocacaş, Av,Geyik,Destan,Ongun,Atalar Kültü,Hayvan-Ata,Hayvan-Ana,Totemizm,Mitoloji
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KIRGIZ DESTANCILIK GELENEĞİ İÇERİSİNDE ER TÖŞTÜK DESTANI’NIN YERİ
1

Yrd. Doç. Dr. ÜNSAL YILMAZ YEŞİLDAL - Akdeniz Üniversitesi - Türk Dili ve Edebiyatı/Türk Halk Edebiyatı

Kırgızlar Türk boyları arasında sahip oldukları Manas Destanı’yla öne çıksalar da Manas Destanı haricinde de
çok sayıda destana sahiptirler. Er Töştük, Er Tabıldı, Kurmanbek, Canıl-Mırza, Şırdakbek, Kococaş,
Mendirman, Olcobay Menen Kişimhan, Kedeykan, Sarinci-Bököy gibi destanlar Kırgızların diğer
destanlarından bazıları olup çalışmamıza konu olan Er Töştük Destanı bu destanların en hacimlisi ve en eskisi
olarak dikkat çekmektedir. Kırgızlar arasında comok, dastan ve epos sözcükleriyle karşılanan destan kavramı
halk arasında günümüzde de anlatılagelmekte ve yoğun olarak varlığını sürdürmektedir. Kırgızlar dışında
Kazaklar, Tümen Tatarları, Altay Tuvaları ve Uygurlar arasında da farklı ad, tür ve şekillerde versiyonları
bulunan Er Töştük Destanı bu yönüyle Türk boylarının ortak halk anlatmalarından olan Köroğlu ve Alpamış
gibi halk anlatılarını çağrıştırmaktadır. Bu çalışmada önce Kırgız destancılık geleneği hakkında bilgiler
verilecek ardından Er Töştük Destanı’nın Kırgız destanları ile ilgili olarak yapılan tasniflerdeki yeri
belirlenecektir. Ayrıca destanın kahramanları bağlamında ilişki içerisinde olduğu Manas ve Coodarbeşim
Destanlarıyla olan münasebeti de araştırmacıların dikkatine sunulacak olup çalışmanın sonunda Er Töştük
Destanı’nın özelde Kırgız genelde de Türk destancılık geleneği içerisindeki yeri ve önemi hakkında
tespitlerde bulunulacaktır.
Keywords: Kırgızlar, Destan, Manas, Er Töştük
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OZAN ARİF VE POLİTİK MİZAH (1983-1987)
1

Doç. Dr. SELÇUK PEKER - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Türk Halk Bilimi

Türk milliyetçiliği siyasi hareketinin bayrak isimlerinden Ozan Arif (Arif Şirin), düşünceleri sebebiyle 1979
yılında öğretmenlik mesleğinden ayrılmak zorunda kalmış, 12 Eylül 1980 ihtilalini müteakip Almanya’ya
gitmiş, 5 Kasım 1991’de vatanına dönebilmiştir. Ozan Arif’in hayatındaki en önemli kırılma noktalarından
birisi 1980 ihtilalidir. 1980 öncesi Türk siyaseti ağırlıklı olarak dört parti ve liderin etrafında şekillenmiştir.
Bu partiler AP, CHP, MSP ve MHP; liderleri de sırasıyla Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan
ve Alparslan Türkeş’tir. 1980 ihtilalinden sonraki süreçte bütün partiler kapatılmış, genel başkanlarına
siyaset yasağı getirilmiş, 1983 yılında yapılan ilk seçimlere ANAP, HP ve MDP katılmıştır. İhtilalle ilgili çok
sayıda şiir sahibi olan ozanın 1983 seçimlerine katılan partilerle ilgili bir şiiri politik mizah açısından dikkati
çeker. 1980 ihtilalinden önce MHP’ye gönül veren ve lideri Alparslan Türkeş’e bağlanan Ozan Arif’in
nazarında 1983 seçimleri zaman kaybından ibaret beyhude bir uğraştır. Zira ozana göre ihtilalden sonra
kurulan partiler de liderleri de yetersizdir. Mecburiyet adlı şiirde partilerin isimleri, liderleri, amblemleri ve
söylemleri mizahi dille eleştirilmiş, halkın bir zorunluluktan dolayı sandığa gittiğine vurgu yapılmıştır. 1983
seçimlerinin galibi ANAP ve genel başkanı Turgut Özal döneminde bazı yolsuzluk haberleri toplumda çokça
konuşulmuştur. Bunlardan birisi de Özal’ın damadı Asım Ekren ile ilgili olanıdır. Müzisyen Ekren ile eşine
Jaguar marka bir otomobil hediye edilmesi üzerine 1986 yılında bu olayı hicveden bir parti kurulmuştur.
ANAP’a benzeyen BANAP kısaltması ile hafızalarda kalan partinin amblemi, davulu delen jaguardır. Ozan,
hediye Jaguar temalı Nerden Aldın başlıklı şiirinde yaşananları mizahi dille anlatmış, bu şiiri besteleyerek
uzun yıllar seslendirmiştir. Sonuç olarak Ozan Arif, 1983’te seçime giren veya giremeyen partileri hicvetmiş;
1986’da bir yolsuzluk iddiasını mizahi üslupla dile getirmiştir. Çalışma, siyasi alandaki gelişmelerin halk
şiirinde mizahi anlayışla işlenişini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışmada esas olarak tahlilî
yöntem izlenmiştir. Çalışmanın evreni 1983-1987 yılları arasını kapsamakta olup örneklem, söz konusu
tarihler arasından seçilen birer şiirle sınırlandırılmıştır.
Keywords: Ozan Arif, 12 Eylül 1980,Alparslan Türkeş,ANAP, siyasi şiir
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YAKIN TARİHİMİZİN MENKIBELERE YANSIMASI
1

Dr. ATİLA KARTAL - Akdeniz Üniversitesi - Türk Halk Edebiyatı

Sözlük anlamı olarak menkıbe, tanınmış ve büyük şahsiyetlerin adı etrafında oluşan, din büyüklerinin veya
tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili anlatılan olağanüstü hikâyelerdir.
Menkıbeler, kuru birer olay örgüsü değildir. Söz konusu olağanüstü hikâyelerdeki anlatılar, içinden çıktıkları
topluma dair adalet, cesaret, fazilet, hakkaniyet, Hakk’a teslimiyet gibi pek çok hasletleri barındırır. Türk
tarihi destanlaşan mücadelelerle doludur. Savaşların yapıldığı dönemde ve savaşlardan asırlar sonra bile
yapılan mücadelelerle ilgili anlatılar ortaya çıkmıştır. Anlatılardaki kahramanların başından birçok olay
geçer. Menkıbelerdeki merkez figürler tabiat olaylarına hükmeder, “iman gücü” ile ölüme meydan okur,
yeniden hayat bulur ve gösterdikleri kerametlerle savaşların neticesine tesir eder. Bu bildirimizde de Kıbrıs
Savaşı, Kore Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı gibi yakın tarihimizde vuku bulan savaşlarla ilgili
anlatılan menkıbeler değerlendirilecektir.
Keywords: YAKIN TARİH,MENKIBE,KERAMET
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ESKİ TÜRK ŞİİRİNDE TANRI TELAKKİSİ
1

Dr. ATİLA KARTAL - Akdeniz Üniversitesi - Türk Halk Edebiyatı

Türk şiirinin en eski dönemi, genel olarak İslamiyet’in kabulüne değin geçen zaman dilimi kabul
edilmektedir. Türk şiiri başlangıcından günümüze kadar hiç şüphesiz biçim ve içerik bakımından pek çok
değişiklik yaşamıştır. Şiir, insanların duygu, düşünce ve inançlarını yansıtmada kullandıkları sanatsal
araçlardan biridir. Manzum bir üslupla dile getirilen temaların başında sevgi, methiye, ölüm, cennet,
cehennem gibi konular gelmektedir. XI. yüzyıl ve daha sonraki dönem Türk şiiri, inceleme alanımız dışında
tutulmuştur. Eski Türk şiirine ait ürünlerin büyük çoğunluğunu Uygur şiirleri oluşturmaktadır. Çalışmamızda
Budizm ve Maniheizm inancı ağırlıklı olan Türklerin manzum ürünleri özelinde Tanrı kavramının Türklerdeki
algısı ve Türk şiirine yansımaları ele alınacaktır.
Keywords: Tanrı,inanç,şiir
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CELAL NURİ (İLERİ)'NİN ENDÜLÜS'E DAİR GÖRÜŞLERİ
1
2

Doç. Dr. YASEMİN MUMCU - Adnan Menderes Üniversitesi - Yeni Türk Edebiyatı
Doktora Öğr. YASEMİN KOÇ - Adnan Menderes Üniversitesi - Yeni Türk Edebiyatı

Celal Nuri (İleri), Türk fikir hayatında Batılılaşma hareketinin ve yenileşme döneminin önemli
isimlerindendir. Millî Mücadele’yi destekleyen İleri gazetesinin sahibi ve yeni Cumhuriyet’in kuruluşunda
fikirleriyle gündeme gelmiş olan Celal Nuri, kuvvetli bir tarih bilgisine ve aynı zamanda tarihte yaşanmış
olaylarla yaşadığı dönemin olayları arasında karşılaştırmalar yapabilecek bir bilince sahiptir. Önce Tarih-i
Tedenniyât-ı Osmaniyye daha sonra ikinci baskısında Mukadderât-ı Osmaniyye adlı kitabıyla birlikte basılan
eserinde ve Edebiyât-ı Umumiye Mecmuası’nın üç sayısında İspanya’da nasıl kısa bir sürede Endülüs gibi bir
medeniyetin meydana geldiğini, hangi alanlarda ne kadar büyük ilerlemeler kaydedilmiş ve nihayetinde bu
kadar büyük bir medeniyetin hangi şartlarda niçin dağılmış olduğunu gözler önüne sermektedir. Bunu
yapmaktaki amacı ise bizlere sadece tarihî bilgiler vermek değil, Endülüs’te yaşananlarla Osmanlı’da
yaşananlar arasında tespit ettiği büyük benzerlikleri ortaya koymak ve Endülüs örneğinden yola çıkarak –bir
anlamda- Osmanlı İmparatorluğu için kurtuluş yollarını işaret etmektir. Yazarın ortaya koyduğu şartlar ve
sonuçlar, bugünün İslam dünyasını da yakından ilgilendirmektedir. Bu bildiriyle amacımız Türk fikir hayatının
önemli isimlerinden Celal Nuri (İleri)’nin büyük bir dikkat ve özenle Endülüs tarihi üzerine yaptığı farklı bir
değerlendirmeyi ortaya koymak ve bu değerlendirme ışığında günümüz dünyasında tüm Müslümanlar için
ne gibi dersler çıkartılabileceğini tartışmaktır.
Keywords: Celal Nuri, Endülüs, Osmanlı İmparatorluğu, İslam Dünyası
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1950 KUŞAĞI ODAĞINDA FERİT EDGÜ HİKÂYELERİ
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Doktora Öğr. YASEMİN KOÇ - Adnan Menderes Üniversitesi - Yeni Türk Edebiyatı

Ferit Edgü, 1950 Öykü Kuşağı’nın önemli temsilcilerinden biridir. Bunalımlı kişilerin duygu ve düşüncelerini
varoluşçuluk ve gerçeküstücülük akımlarının perspektifinden hikâyelerinde anlatır. İnsan ruhunun
derinliklerinde var olan soyut şeylere ulaşmak yazarın gerçeklik algısını oluşturur. Ferit Edgü, küçürek öykü
türünde ilk akla gelen isimlerden biridir. Edgü, bu öykülerine minimal öykü demeyi tercih eder. Minimal
öykülerinde bireyin ferdi bunalımlarını, yalnızlığını, mutsuzluğunu ve yabancılaşma duygusunu ortaya koyar.
Bu öyküler şiirsel bir yapıya sahiptir. Bireyin bunalımlarını yalın bir dille genellikle birinci tekil kişinin bakış
açısından aktarır. Öykü kişilerinin huzursuzluğu somut şeylerle yansıtılır. Yaşanan bu huzursuzluk kimi
zaman bir fare ile kimi zaman bir koku ile kimi zaman da sandala takılan bir leşle verilir. Saldırganlık ve
öldürme arzusu öykülerinin başat duygularıdır. Toplumla uyuşmayan ve varoluşsal sancılar içerisinde olan
öykü kişisi kendinden başka kimsenin varlığına tahammül edemez. Öldürme isteği kimi öykülerinde bir
alışkanlığa dönüşmüştür. Ferit Edgü’nün öykülerinde öykü kişileri intihara meyillidir. Öykülerinde cinsellik
yalnızlığın ve iç huzursuzluğun neticesinde yaşanır. Cinsel birleşme çoğu zaman mide bulandırıcıdır. Kimi
zaman ise cinsellik varoluş sebebidir. Öykülerde yer alan kişiler kadınları cinsel meta olarak kullanır. Kimi
zaman öykü kişileri bu isteğini de kaybeder. Edgü’nün öykülerinde gerçeküstü olaylara rastlamak
mümkündür. Ferit Edgü, öykülerinde bireyin ruhsal karmaşasını vermek için iç monolog ve bilinç akımı gibi
anlatı tekniklerinden yararlanır. Tamamlanmamış cümleler kurarak öykü kişisinin ruh hali ile söylemi
arasında paralellik sergiler. Bu çalışmada 1950 Öykü Kuşağı’nın önemli temsilcisi olan Ferid Edgünün Leş adlı
öykü kitabında yer alan öyküleri tematik ve biçim yönüyle ele alınacaktır. Yazarın öyküleri 1950 Öykü
Kuşağı’nın sanat anlayışı doğrultusunda incelenecektir.
Keywords: 1950 hikâyesi, minimal hikâye, intihar,cinsellik, gerçeküstücülük
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RASİM ÖZDENÖREN’İN ÖYKÜLERİNDE İSTASYON VE TRENLERİN BENLİK ARAYIŞI BAĞLAMINDA
SİMGESEL OLARAK KULLANIMI
1

Yrd. Doç. Dr. AYHAN BULUT - Cumhuriyet Üniversitesi - Türkçe Eğitimi

Modernliğin istikrarsız darbeleri ve pozitif bilimlerdeki gelişmelerle birlikte her şeyin yerle bir edildiği bir
dünyada yaşama ve dış dünya tarafından kuşatılmışlık bireylerdeki ontolojik çıkmazları derinleştiren başat
unsurlardır. Bu unsurlara maruz kalan bireyler, birbiriyle uyumsuz içgüdülerin çarpışmasını daha şiddetli
hissederler. Böylece iç dünya ve dış dünya arasındaki uyumsuzluk sonucu benlik karmaşası yaşayan bireyler,
yalnızlık, yabancılaşma, bunalım, karamsarlık, huzursuzluk ve güvensizlik gibi olumsuz duygular yaşarlar.
Varoluşsal kaygıları hızlandıran bu durum karşısında bireylerin kendini sorgulaması ve varlığını araştırması
kaçınılmazdır. Kısacası var olma problemi, modern dünyada benlik karmaşası yaşayan bireylerin temel
sorunsalı olmuştur. Bu sorunsal ile baş başa kalan bireyler, kendi iç dünyalarına göre mekân arayışına girerek
yaşam biçimlerini şekillendirirler. Bu bağlamda istasyonlar, şehir dışında kurulmaları, trenler ise yeni
menzillere varması nedeniyle modernitenin sosyal yaşamın dışına ittiği ve arayış halindeki bireylerle özdeşlik
gösterirler. Bireylerin var olma problemini öykünün merkezine yerleştiren Rasim Özdenözeren, istasyon ve
trenleri bireylerin varoluş problemleri ile ilişkilendirir. Bireylerin iç dünyalarında yaşadıkları gelgitleri
somutlaştırmaya hizmet eden simgesel bir değer olarak kullanır. Bu makalede modernitenin dışına itilen
bireylerin kendi benliklerini arama serüveni ile istasyon ve trenlerin arasındaki ilişki irdelenecektir. İrdeleme
neticesinde modern dünyanın çirkef tarafını haykıran istasyon ve trenlerin bireylerin nasıl varlık serüvenini
temsil ettikleri gösterilecektir.
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NEZİHE MERİÇ’İN ÖYKÜLERİNDE GELENEKSEL ERKEK KİMLİĞİ: ATAERKİL BİR TOPLUMDA
KADINLARIN BİREYLEŞME SÜRECİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER
1

Yrd. Doç. Dr. AYHAN BULUT - Cumhuriyet Üniversitesi - Türkçe Eğitimi

Ataerkil bir toplumda erkek ve kadınların toplum içindeki cinsiyet rolleri, toplumda kurumsallaşmış gelenek
ve göreneklerle doğrudan ilişkilidir. Kadın ve erkeklerin cinsiyete dayalı kimlik modelleri özellikle toplumdaki
hızlı değişim ve dönüşüm neticesinde ciddi kırılmalar yaşamıştır. Modernizm ile birlikte kadınların yaşama
dair sınırlarını genişleterek kendilerine dayatılan kimlikleri reddetmeleri, kadını toplumsal yaşamda dışlayan
ve onun yaşamını ev ile sınırlayan geleneksel değerlerin kadın imgesiyle bir çatışma oluşturur. Çünkü kadının
toplumsal yaşama egemen olma girişimlerini ve bireyleşme sürecini tehdit olarak algılayan ve otoriter gücü
temsil eden geleneksel erkekler, ataerkil toplumun kendisine sundukları imtiyazlardan mahrum olma
korkusuyla çarpık düzeni sürdürme eğilimi gösterirler. Bu nedenle geleneksel erkek tiplerini çözümlemek,
kadının sosyal ve kültürel hayattaki rollerini belirleme de önem taşımaktadır. Modernizmle birlikte
toplumsal ilişkilerin karmaşık bir yapıya bürünmesi, her alanda baş gösteren bireyleşme sürecinin kadınları
yeni kimlik oluşturmada yeni arayışlara sevk etmesi, çarpık düzenin imge ve kurallarını sorgulayan feminist
eleştiriyi gündeme getirir. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının ilk kadın öykücülerinden biri olan Nezihe
Meriç, feminist bir bakış açısıyla kadınların bireyleşme sürecinde yaşadıkları sıkıntıları, öykü ve romanlarında
sıklıkla işler. Kadınların bireyleşme sürecinin önündeki en büyük engel olarak töreyi gören Meriç, töreden
güç alan geleneksel erkekleri eserlerinde karşıt güç olarak işler. Aşk, evlilik, iş hayatı, şehirleşme bağlamında
ele aldığı geleneksel erkekler, kadınların kişisel ve sosyal kimliklerini inşa etmede engel teşkil ederler. Bu
makalede, modernizm ve geleneksel değerler arasında sıkışıp kalan kadınların bireyleşme sürecini kesintiye
uğratan geleneksel erkek tipleri farklı açılardan ele alınarak gösterilmeye çalışılacaktır.
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YUSUF ATILGAN’IN ROMANLARINDA KADIN-ERKEK İLİŞKİSİ
1

Öğr. Gör. ÖZGE YÜCESOY ATBAKAN - İstanbul Aydın Üniversitesi - Türk Dili ve Edebiyatı

Türk edebiyatının ilk modernist yazarlarından biri olarak kabul edilen Yusuf Atılgan eserlerinin merkezine
modern kent yaşamının içinde varlığını sürdürmeye çalışan ve yabancılaşma problemi ile başbaşa kalan
bireyi alır. Edebiyat sosyolojisi bağlamında değerlendirildiğinde eserde ele alınan birey sadece bir roman
kahramanı değil aynı zamanda dönemin sosyo-kültürel şartlarının bir ürünüdür. Bu noktadan hareketle
sosyal yaşamın içinde “tutunamayan” Atılgan’ın kahramanlarının mercek altına alınması modern bireyin
kimliğine ve ontolojik problemlerine de ışık tutacaktır. Toplumsal cinsiyet algısı, kimliğin inşa sürecinde en
önemli etmenlerdendir. Bu bildiride toplumsal cinsiyet algısı üzerinden Yusuf Atılgan’ın romanlarında kadınerkek ilişkisi ele alınacak; bu ilişkinin bireyin varoluşsal problemleri üzerindeki etkisi değerlendirilerek
toplumsal cinsiyete yönelik kodlamaların sosyo-kültürel zemini irdelenecektir. Böylesi bir çalışmanın
akademik sahada daha çok psikanaliz ve yabancılaşma bağlamında değerlendirilen Yusuf Atılgan’ın
eserlerine yönelik farklı bir okuma imkanı sunacağı düşünülmektedir.
Keywords: Yusuf Atılgan, Yeni Türk Edebiyatı, kadın- erkek ilişkisi, toplumsal cinsiyet
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HÂLİD ZİYÂ UŞAKLIGİL'İN HİKÂYELERİNDE EŞYA
1

Araş. Gör. HASAN ÇELİK - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi - Yeni Türk Edebiyatı

Modern Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Hâlid Ziya Uşaklıgil’in romanları kadar hikâyeleri de
çeşitli bakış açılarıyla değerlendirilebilmesi açısından dikkate değerdir. Sanatçı hikâyelerinde değişen
toplumsal anlayışının yanı sıra aşk, evlilik ve kadın meseleleri üzerinde durur. Genel olarak trajedi veya
mutsuzlukla biten hikâyelerde kullanılan eşyalar olay örgüsünün anlamlandırılması üzerinde önemli bir
etkiye sahiptir. Eşyanın mahiyeti hikâyelerdeki trajik yapıyı tamamlar nitelikte simgesel görüntüler içerir.
Modern-gelenek sentezi/çatışması bu görüntülerdeki izleri belirginleştirir. Eşyanın hikâyelerdeki önemini
belirgin kılan diğer bir husus ise eşya ile kişilerin sosyal hayatları arasındaki bir takım bağlantılardır.
Hikâyelerdeki eşyalar sosyal yaşantı hakkında bilgi verirken mekân ile olan uyumları, karakterlerin psikolojik
durumlarını, statülerini belirlemeleri bakımından önem taşır. Bu çalışmada Hâlid Ziya’nın ilk olarak 100
yılında Âlem Matbaası tarafından yılında yayımlanan “Bir Yazın Tarihî” adlı kitabında yer alan hikâyelerinde
eşyanın hikâye kahramanları üzerindeki psikolojik etkisi, mekân düzleminde eşya-mekân uyumunun ortaya
çıkardığı bütünlük-parçalık ilişkisi ve “eşya”nın hikâyelerdeki trajik sona yaptığı vurgular, aşk ve evlilik
müesseslerinde oynadığı bileştirici roller üzerinde durulmaya çalışılacaktır.
Keywords: Hâlid Ziya,Eşya, Hikâye
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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ’NDE İKDÂM GAZETESİ’NDE KÜLTÜREL FAALİYETLER
2
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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ’NDE İKDÂM GAZETESİ’NDE KÜLTÜREL FAALİYETLER Ahmet Cevdet’in
imtiyâz sahipliğinde 1894 yılında yayın hayatına başlayan İkdâm Gazetesi Türk matbuatı için önemli süreli
yayınlardan biridir. Gazete içerik olarak zengin bir muhtevaya sahiptir. Başmakaleleriyle, haberleriyle,
ilânlarıyla, tefrikâ yazıları ile İkdâm Gazetesi halkı bilinçlendirmeye yönelik bir gazetedir. Devrinin önemli
aydınları gazetede yazılar neşr etmiştir. Edebî ve Fikrî noktada ise hikâyeleri, sanat, edebiyat, inceleme ve
fikrî yazılarıyla dönem için son derece ehemmiyetli bir yayın organı olduğu görülür. Bu çalışmada Birinci
Dünya Savaşı Dönemi’nde İkdâm Gazetesi’nde edebî ve fikrî yönden ne gibi faaliyetler yürütüldüğünü
üzerinde durulacaktır. 1914 ve 1918 yıllarını kapsayan bu dönemde yayınlanan edebî ve fikrî yazılardan yola
çıkılarak İkdâm Gazetesi’nin savaş dönemindeki kültürel faaliyetler açısından önemi ortaya koyulacaktır
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RENKLİ YÜN LİFLERİYLE İĞNELEME TEKNİĞİNDE YAPILAN SANATSAL TASARIMLARA ÖRNEKLER
1

Öğr. Gör. TEVHİDE AYDIN - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Geleneksel El Sanatları

Yün, başta koyun olmak üzere, keçi, deve ve tavşandan elde edilen, yüksek maliyetine ve zor elde edilişine
rağmen pamuktan sonra en çok kullanılan doğal liftir. Yün lifi doğal ve teknik özellikleri sayesinde bugün
tekstil endüstrisinde, dokuma, döşeme gibi klasik kullanımları dışında birçok sektörde de kullanılmaktadır.
Geleneksel sanatlarımızdan olan Keçecilik sanatının ham maddesi yün lifidir. Keçe; yün lifinin üzerindeki
pulların rutubet, sıcaklık ve basıncın etkisiyle birbirine geçerek, girift bir yapı oluşturduğu tekstil ürünüdür.
Türk kültüründe tarih boyunca kullanılmış olan keçe hayvancılığın azalması ve yapay malzemelerin kullanımı
yüzünden unutulmaya yüz tutsa da, çağdaş yorumlarla sürdürülebilirliği için yeni teknik ve farklı uygulama
alanları ile hayatımıza tekrar geri dönmüştür. Günümüz keçe sanatında geleneksel teknik ve malzemelerin
kullanımının yanı sıra, geleneksel bilginin endüstri ve modayla yoğrulmasıyla ortaya modern tasarımlar
çıkmaktadır. Bu çalışmada renkli yün lifleriyle iğneleme tekniği anlatılacak, bu teknikle ortaya çıkarılmış
eserlerden örnekler verilecektir.
Keywords: Yün lifi, Keçe, İğneleme tekniği
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ANADOLU SELÇUKLULARI DÖNEMİ DOKUMA VE SERAMİK ÖRNEKLERİNDE KULLANILMIŞ YILDIZ
MOTİFLERİ
1

Öğr. Gör. TEVHİDE AYDIN - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Geleneksel El Sanatları
2 Öğr. Gör. Dr. AZİZE MELEK ÖNDER - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Seramik

Mağara duvarlarıyla başlayan çizgi serüveni, zaman geçtikçe farklı hareketlerle zenginleştirilerek sembollere
dönüşmüştür. Tarih boyunca bu sembollere farklı anlamlar yüklenmiş, bir iletişim aracı olarak kutsal, siyasal
ya da sanatsal alanlarda kullanılmışlardır. Sanat eserleri bir toplumun inançları, gelenekleri ve çevresiyle
olan etkileşimleriyle ortaya çıkar. Orta Asya Şamanizminin etkisini, Anadolu da Tasavvuf ile kaynaştıran
Anadolu Selçukluları gerek anıtsal yapılarında gerekse diğer sanat alanlarında ikonografik bir anlatım tarzını
benimsemiştir. Anadolu Selçuklu Sanatının vazgeçilmez süsleme unsurlarından biri olan Yıldız motifi, taş,
ahşap, maden, dokuma, seramik gibi pek çok alanda kullanılmıştır. Bu çalışmada Anadolu Selçuklu dönemine
ait dokuma ve seramik örneklerinde kullanılan yıldız motifi ikonografisi ve tasarımları değerlendirilecektir.
Keywords: Anahtar Kelimeler: Anadolu Selçukluları, Yıldız Motifi, Dokuma, Seramik
Corresponding Author: Öğr. Gör. TEVHİDE AYDIN

TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ TÜRBİLGİSİ ÖLÇÜTLERİ/THMFNS TBÖ:
URFA/KERKÜK/TALÂFFER AĞIZLARI/UKTA ÖRNEKLEMİ
1

Araş. Gör. GONCA DEMİR - İstanbul Teknik Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı & Türk Musikisi Devlet
Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS ulusal/uluslararası platformlardaki
dilbilimsel/müzikbilimsel uygulamalara paralel bir uygulama başlatabilmek amacıyla İTÜ SBE Türk Müziği
Programı yüksek lisans tezi kapsamında ilk temelleri atılan, İTÜ SBE Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı
doktora tezi kapsamında geliştirilecek olan, ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde
yerel/evrensel ilintilerle birlikte Standart Türkiye Türkçesi/STT (bir toplulukta bölgeler üstü anlaşma aracı
olarak tanınıp benimsenen, konuşulan lehçeler/ağızlar içerisinde yaygınlaşarak hâkim duruma geçen, dil
türleri/kullanıldığı saha içerisinde en geniş işleve sahip olan yerel/sosyal tabakalara has izler taşımayan,
ağızlar üstü/norm oluşturucu/varyasyon azaltıcı standart/prestij varyant/standart dil), Türk Dil Kurumu
Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ (Anadolu diyalektolojisi üzerine yapılan kapsamlı derleme çalışmaları aracılığıyla
derlenen yöresel ağız metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri
ekseninde varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerini transkript edebilmek amacıyla kullanılan
transkripsiyon işaretleri)-Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA (ses değerlerini uluslararası standartta yazıya
dökebilme, tüm dillerdeki konuşma seslerini örnek bir biçimde kodlayabilme, dillerin doğru telaffuz
edilmesini sağlayarak çok sayıda transkripsiyon sisteminin doğurduğu karışıklıkları önleyebilme, her bir ses
için ayrı bir sembol geliştirebilme amacı ile işaret ve simgelerden oluşturulmuş standart alfabe türü) sesleri
üzerinde yapılanan notasyon sistemi örneğidir. II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi/INES 2017
kapsamında sunulacak olan bildiri aracılığıyla; tipoloji özellikleri ekseninde yapılanan türbilgisi ölçütlerinin
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V’nına aktarım/adaptasyon süreçleri
Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA örneklemi üzerinden gerçekleştirilecektir.
Keywords: Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları Türbilgisi Ölçütleri/UKTA TBÖ, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Türbilgisi
Ölçütleri/THMFNS TBÖ
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TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ SÖZBİLGİSİ ÖLÇÜTLERİ/THMFNS SBÖ:
URFA/KERKÜK/TALÂFFER AĞIZLARI/UKTA ÖRNEKLEMİ
1

Araş. Gör. GONCA DEMİR - İstanbul Teknik Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı & Türk Musikisi Devlet
Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü

Müzik türleri içerisindeki ayrıcalıklı yerini kaynağını yöresel ağız farklılıklarında bulan kişiliğinden alan,
yarınları ağız farklılıklarından doğan tavrını korumasına ve değişime karşı direnebilmesine bağlı olan Türk
halk müziği verimlerinde varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerinin dilbilimsel yasalara bağlı olarak ses
bilgisi, şekil bilgisi ve söz varlığı ölçütleri ekseninde Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript
edildiği, müzikolojik yasalara bağlı olarak ise etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar-performans/icra
gösterim teori ekseninde yapılanan sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan türkülerin
kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren Türk halk müziği yöresel ağız özelliklerinin de Türk Dil
Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript edildiği, diğer dünya dillerinde de var olan bu gerçeğin
yerel/evrensel standartlarca varlığı-kullanılabilirliği çeşitli alanlar üzerinde tescillenmiş olan Uluslararası
Fonetik Alfabe/IPA sesleri aracılığıyla notasyona aktarılarak aslına en uygun şekilde tekrar tekrar
seslendirilebileceği dilbilimi-müzikoloji kaynak ve otoritelerince tespit edilerek onaylanmıştır. Halkbilim
analiz modellerinden performans/icra gösterim teori (sözel performatif edim özellikleri: sözel performatif
türler: Türk halk müziği yerel sözel dil kullanım tür ve biçimleri) ekseninde sözel bir performans türü
(prerasyonel/prelinguistik/presanatsal değerler üzerine kurulu bir tür köken dil, Türk sözel kültür
psikodinamiği) olarak tanımlanan Türk halk müziği edebi/müzikal metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında
yerel/evrensel ilintilerle birlikte sözbilgisi ölçütleri (leksikoloji: söz bilimi: sözbilimsel performans verileri:
yerel söz kullanım türleri: yerel söz potansiyeli/hazinesi/kapasitesi: sözbilgisi öğeleri: söz örneklemleri: A-Z:
a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, ġ, h, ḫ, ḥ, ı, i, j, , k, ḳ, l, m, n, o, ö, p, r, s, ş, t, u, ü, v, y, z: atasözleri/deyimler/ikilemeler,
kalıp sözler/kalıplaşmış ifadeler/yabancı sözler, bilimsel-sanatsal unsurlar, sosyo-kültürel kodlar, kişisel
adlar, eş-zıt anlamlı kelimeler, arkaik sözler, coğrafi motifler vb) ekseninde sözbilimsel verilerin varlığını
sürdürdüğü etnologlarca/etnomüzikologlarca vurgulanmıştır. II. Uluslararası Akademik Araştırmalar
Kongresi/INES 2017 kapsamında sunulacak olan bildiri aracılığıyla; leksikoloji özellikleri ekseninde yapılanan
sözbilgisi ölçütlerinin Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V’nına
aktarım/adaptasyon süreçleri Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA örneklemi üzerinden gerçekleştirilecektir.
Keywords: Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları Sözbilgisi Ölçütleri/UKTA SBÖ, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sözbilgisi
Ölçütleri/THMFNS SBÖ.
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MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ŞARKI KAVRAMIYLA İLGİLİ KAVRAMSAL YAPILARININ VE
ALTERNATİF KAVRAMLARININ BAĞIMSIZ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİYLE ANALİZİ
2

1 Doç. Dr. SEMA SEVİNÇ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - güzel sanatlar eğitimi
Yrd. Doç. Dr. VAHİDE BAHAR YİĞİT - Necmettin Erbakan Üniversitesi - güzel sanatlar eğitimi

Bu çalışmanın amacı müzik öğretmen adaylarının şarkı kavramıyla ilgili kavramsal yapılarını belirlemek ve
bu kavramsal yapılarında var olan alternatif kavramları tespit etmektir. Bu amaçla, veriler çalışmanın
örneklem grubunu oluşturan müzik bölümüne kayıt yaptıran 1, 2, 3, ve 4.sınıf öğretmen adaylarından
toplanmıştır. Kayıt yaptıran öğrencilerden bir kısmı çalışmaya katılmamıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin
toplam sayısı 105, katılanların yaş aralığı ise 18-22 arasında değiştiği belirlenmiştir. Bu çalışmada, alternatif
ölçme- değerlendirme araçlarından biri olan kelime ilişkilendirme testiyle veriler toplanmıştır. Bunun için
A4 kağıdına şarkı kavramı 5 kez alt alta yazılarak öğretmen adaylarından bağımsız bir kavram üzerinden
ilişkili kelimeler yazmaları istenmiştir. İlaveten katılımcılardan şarkı kavramıyla ilgili bir cümle yazmaları da
istenmiştir. Toplanan veriler öncelikli olarak, 1’den 105’e kadar numaralandırılmıştır. İlişkili kavramlar tek
tek kodlanmış, kodlar uygun ve anlamlı kategoriler başlığı altında toplamıştır. Öğretmen adaylarının cevap
kelimelerinden “Müzikal ifadeler”, “Duygu ifadeleri”, “Müzik türleri”, “Sezgisel ifadeler” ve “Eğlence
ifadeleri” kategorilerine ulaşılmıştır. Baskın kategori olarak “ Müzikal ifadeler” ortaya çıkmıştır. Öğretmen
adaylarının yoğun olarak şarkı kavramını ses kavramıyla ilişkilendirdiklerini görülmüştür. Ayrıca müzik,
duygu, mutluluk, eğlence, hayat kelimelerinin de sık olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının
şarkı kavramıyla en az ilişki kurdukları kavramların ise, nota ,ritm, tür, gibi kelimeler olduğu tespit edilmiştir.
Öğretmen adaylarının şarkı kavramıyla ilgili yazmış oldukları cümleler analiz edildiğinde, öğretmen
adaylarının farklı alternatif kavramlara sahip oldukları görülmüştür. Öğretmen adaylarının “ bazı saçma
insanlar kendilerinin şarkı söylediğini sanmaları..”, “şarkıya şarkı demeyeni kınarım” gibi alternatif
kavramlara sahip oldukları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlardan öğretmen adaylarının şarkı kavramıyla
hatalı kavramsal yapılara ve bazı alternatif kavramlara sahip oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin yeterli
düzeyde şarkı kavramıyla ilgili ilişkili kelimeler yazmada zorluk çektikleri belirlenmiştir. Bu sonuçlardan yola
çıkılarak, müzik öğretmen adaylarının müzikle ilgili kavramları doğru şekilde yapılandırmaları ve
anlamlandırmaları için müzik eğitimi alanında önemli kavramlar kapsamlı bir şekilde ele alınması
önerilmektedir.
Keywords: Şarkı, müzik eğitimi, müzik öğretmen adayları
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MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GİTAR KAVRAMI İLE İLGİLİ BİLİŞSEL YAPILARININ
BELİRLENMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. VAHİDE BAHAR YİĞİT - Necmettin Erbakan Üniversitesi - güzel sanatlar eğitimi
2 Doç. Dr. SEMA SEVİNÇ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Güzel sanatlar eğitimi

Bu çalışmanın amacı müzik öğretmen adaylarının türkü kavramıyla ilgili bilişsel yapılarını ortaya koymak ve
alternatif kavramlarını belirlemektir. Bu amaçla çalışmanın örneklem grubu müzik bölümüne kayıt yaptıran
1, 2, 3, ve 4.sınıf öğrencilerinden oluşmuştur. Kayıt yaptıran öğrencilerden bir kısmı çalışmaya katılmamıştır.
Çalışmaya katılan öğrencilerin toplam sayısı 105, katılanların yaş aralığı ise 18-22 arasında değiştiği tespit
edilmiştir. Bu çalışmada, alternatif ölçme- değerlendirme araçlarından biri olan bağımsız kelime
ilişkilendirme testiyle veriler toplanmıştır. Bunun için A4 kağıdına türkü kavramı 5 kez alt alta yazılmış ve
öğretmen adaylarından gitar kavramıyla ilişkili kelimeler yazmaları istenmiştir. İlaveten gitar kavramıyla ilgili
bir cümle yazmaları da istenmiştir. Toplanan veriler öncelikli olarak, 1’den 105’e kadar numaralandırılmıştır.
İlişkili kavramlar tek tek kodlanmış, kodlar uygun ve anlamlı kategoriler başlığı altında toplamıştır. Öğretmen
adaylarının yoğun olarak gitar kavramını klasik ve pop kavramlarıyla ilişkilendirdiklerini görülmüştür. Ayrıca
akor, tel, akustik, bass, duygu, eşlik, elektro, rock, flamenko, kelimelerinin de sık olarak kullanıldığı
belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının gitar kavramıyla en az ilişki kurdukları kavramların ise, nota, müzik,
yorum, okul çalgısı gibi kelimeler olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının gitar kavramıyla ilgili yazmış
oldukları cümleler analiz edildiğinde, öğretmen adaylarının alternatif kavramlara sahip olmadıkları
görülmüştür. Öğretmen adaylarının bilişsel yapılarının gitar kavramıyla anlamlı yapıda oluşmuş olduğu
görülmüştür. Elde edilen sonuçlardan öğretmen gitar kavramıyla ilgili ilişkili kelimeler yazmada zorluk
çekmedikleri fakat gitar kavramını çalgı olarak müzikle yeterli düzeyde ilişkilendiremedikleri belirlenmiştir.
Bu sonuçlardan yola çıkılarak, müzik öğretmen adaylarının müzikle ilgili kavramları doğru şekilde
yapılandırmaları ve anlamlandırmaları için müzik eğitimi alanında önemli kavramların kapsamlı bir şekilde
ele alınması önerilmektedir.
Keywords: Gitar, müzik eğitimi, müzik öğretmen adayları
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SİNESTEZİ VE MÜZİK EĞİTİMİNDE RENKLERİN ETKİSİ
1

Doç. Dr. AYNUR ELHAN NAYİR - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Müzikle rengin, ışığın uyumu daha uzun zamanlar beri Aydınların ilgisini çeken konulardandır. Bu problem,
Rönesans döneminden itibaren birçok besteci, ressam, mimar ve bilim adamının dikkatini çekerek, XVII
yüzyılda Newton’un (1642-1727) güneş spektrumunu tahlil etmesi sonucu, rengin ve müziğin sentezi
probleminin öğrenilmesine kadar uzun bir yolu takip etti. Müziğin reklerle uyumunu araştıran bestecilerden
H. Berlioz, F.Liszt, R. Wagner, N.Rimsky Korsakov, A.Scriabin, O. Messiaen, Duke Ellington’un vb. isimlerini
anabiliriz. Hatta bazı araştırmacıların iddiasına göre Rus bestecisi A. Scriabin tonalitelerin rengini somut bir
şekilde görmekteydi. Aynı zamanda bu problemi araştıran Rus ressamı V. Kandinskiy’e göre dört duyu hissi:
renk, duyum, sezme ve koku idi. Renklemeli müzik öğretimi 1926’da Çek müzik eğitimcisi Ptaçinski
tarafından oluşturulmuştur. Renklemeli müzik öğretim yöntemi, müziksel işitme, okuma, yazma ve
söylemeyi, sesleri (notaları) renklerle göstererek öğretme yoludur. Türkiye’de bu yöntem Salih Aydoğan
tarafından geliştirilmiştir. Renklerle müziği görme olarak nitelendirdiğimiz bu çabalar, acaba bir sanatlar
arası etkileşim mi, yoksa tıbbi açıklaması da olan bir nörolojik durum mu? (Bilimsel olarak herhangi bir
duyunun uyarımı otomatik olarak başka bir duyu algısını da tetikliyorsa buna – Sinestezi denmektedir.) Bu
çalışmada, renklerle müziğin uyumu, hem sanatsal bir etkileşim, hem de müzik eğitiminde kullanılan bir
yöntem olarak değerlendirilmiştir.
Keywords: Renk, Müzik, Nota, Tonalite
Corresponding Author: Doç. Dr. AYNUR ELHAN NAYİR

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
504

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

NEŞET ERTAŞ’IN ‘YOLCU’ ADLI TÜRKÜSÜNÜN ONTOLOJİK BAĞLAMDA DİDAKTİK MANİFESTOSU
1

Doç. Dr. NİHAT ÇALIŞKAN - Ahi Evran Üniversitesi - EPÖ

İnsan, inançları üzerine yaşar, insanın yaşamı nasıl yürüteceği konusundaki yaşantılar etkileşimdir. Bu
süreçte toplumun önderleri olan sanatçılar, toplumla iletişime girer ve toplumun yol göstericileridir. Neşet
Ertaş, sadece kendi yaşamını değil, içinde bulunduğu toplumun kültürel öğelerini bilge bir şekilde ortaya
koyan en önemli ozanlardan biridir. Dolayısıyla, Ertaş’ın söylemleri, türküleri ve tezenesiyle vurguladığı
ontolojik unsurların müzik dünyasında yeniden yorumlanmasına dikkat çeken bir çalışma amaçlanmıştır.
Ertaş Türk kültürünün ve tasavvufunun özünü oluşturan birçok müzikal değerleri halka aktaran bir
fenomendir. Bu nedenle araştırmanın deseni fenomoloji ile bağlantılıdır. Fenomolojik araştırmalar insan
olgusu üzerine odaklanan, yaşanmış deneyimlerin ifade edilişinin anlamlarını tanımayı amaçlamıştır. Neşet
Ertaş’ın Hak(k)’a olan inancında hiç şüphe yoktur. O, ontolojik olarak ‘Yolcu’ türküsünde; dünya baki değildir,
dünya malına gönül bağlama, insan ölür ama ruh ölmez, gel canana dostluğa kıyma, kadını sev, ona değer
ver, çünkü o anadır sevgilidir ve hayatın bir gurbet olduğunu, dünyanın fani olduğunu insanın bir gün bu
dünyada geçeceğini ifade eder. Bülbülde gezer göçer hep hayatında gurbet vardır. Gezdiği yerlerde gariptir
başına ne gelir bilinmez. Çünkü bülbülün düşmanı çoktur bülbül doğanın güzelliği karşısında türkülerini
söyler o güzelliği susturmak isteyen çok cahiller vardır. Cahiller, cahilce davranışlarıyla çevresindeki insanları
üzerler küstürürler manifestosunu dile getirmiştir. Ertaş türkülerinde Anadolu’nun asırlardır birikmiş müzik
kültürünün en büyük ozan ve temsilcilerindendir. O bir halk filozofudur.
Keywords: Neşet Ertaş, Yolcu, Ontoloji, Manifesto
Corresponding Author: Doç. Dr. NİHAT ÇALIŞKAN

ORTAÖĞRETİM 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SES HİJYENLERİNİN VOKAL SAĞLIK TESTİ İLE
DEĞERLENDİRİLMESİ
2

1 Yrd. Doç. Dr. NİLAY ÖZAYDIN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Güzel Sanatlar Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. SATI DOĞANYİĞİT - Ahi Evran Üniversitesi - Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Anasanat Dalı

Ortaöğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ses hijyenlerini tespit edilmesi amacıyla yapılan bu çalışma, durum
tespitine yönelik tarama modelindedir. Çalışma grubu Konya Meram Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu 7. ve
8. Sınıf, 13- 15 yaş aralığında 142 erkek 155 kız toplam 297 öğrenciyi kapsamaktadır. Çalışmaya katılan
öğrencilerin, yaş, cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre ses hijyenleri değerleri arasındaki farklılıkların analizi
yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda cinsiyete göre vokal sağlık testi sonucunda anlamlı farklılık bulunmuştur
(P<0.05). Kızların vokal sağlık sorunu erkeklere oranla daha yüksektir ve kızların ses hijyeni konusunda
erkeklere oranla risk altında oldukları söylenebilir. Yaş gruplarına göre vokal sağlık testi sonucunda anlamlı
farklılık vardır (P<0.05). 13 yaş ortalama puanı 14 – 15 yaşa göre daha yüksektir. Yaş arttıkça vokal hijyen
sorunu da artmaktadır. Sınıflara göre bakıldığında puanlar açısından 7. ve 8. sınıflar arasında anlamlı farklılık
vardır (P<0.05). 8. Sınıflar 7. Sınıflara göre vokal hijyende sorun yaşamaya daha yatkındırlar. Sınıf ve yaş
arasındaki analiz sonuçları birbirini desteklemektedir. Bu çalışmada ses hijyeni, ses değişim dönemi
(mutasyon) ve Vokal Sağlık Testi konuları üzerinde durulacaktır. Anahtar kelimeler: ses değişimi, ses hijyeni,
Vokal Sağlık Testi “Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince
Desteklenmiştir. Proje Numarası: GSF.E2.17.005”, (“This work was supported by the Ahi Evran University
Scientific Research Projects Coordination Unit. Project Number: GSF.E2.17.005)
Keywords: Anahtar sözcükler: ses değişim dönemi, ses sağlığı, Vokal Sağlık Testi
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ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE BESTEKARLIK
1

Doç. Dr. FİKRİ SOYSAL - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Müzikoloji

Erken çocukluk dönemi müzik eğitimi çocukların gelişimi için önemli olduğu kadar bu dönemde başlanacak
kompozisyon eğitimi de bir o kadar önemlidir. Erken çocukluk döneminde başlanacak bestekârlık eğitimi
çocukların gelişiminin yanında büyük bestekârların yetişmesi için ayrıca avantaj sağlamaktadır. Bu
araştırmamızda erken çocukluk döneminde bestekârlık eğitimi verilmesi üzerine yoğunlaştık. Bir çocuğa
doğumundan üç yaşına kadar her gün masal anlatarak kelime dağarcığını oluşturduk. Yine aynı paralelde
müzik dinleterek müzik yeteneğini geliştirdik. Masal anlatılırken bazı bölümleri kendisinin tamamlaması için
cesaretlendirdik. Bu sayede kendi cümlelerini kurmasına zemin hazırlamış olduk. Çocukların kendi edebi
dağarcığını ve müzikal yeteneğini oluşturmayı ve oluşturulan kelime dağarcığı ve müzikal yeteneği
kullanmayı öğretme hedefiyle yola çıkmıştık. Araştırmamızın sonucunda erken çocukluk döneminde
vermeyi planladığımız bestekârlık eğiminin amacına ulaştığını gördük. Onlara çeşitli şekillerde yüklenen
edebi ve müzikal ifadeler olgunlaşarak anlam kazanmıştır. Eserlere dönüşmüştür. Özetle bu makale kendi
cümleleri ve melodileriyle kendi bestesini yapan üç yaşında bir çocuğu ve uygulanan metodolojik yaklaşımı
ortaya koymaktadır.
Keywords: Müzik Eğitimi, Erken Çocukluk Dönemi,Bestekarlık
Corresponding Author: Doç. Dr. FİKRİ SOYSAL

MÜZİK TERCİHİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
1

Öğr. Gör. GONCA KURT - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Halk Sağlığı
Doç. Dr. FİKRİ SOYSAL - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Müzikoloji

2

Bu araştırma müzik tercihine etki eden faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma 2016-2017 güz
yarıyılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu‘nda okuyan 198 öğrenci (ulaşma oranı
%69.4) ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin demografik bilgilerini, müzik tercihi ve etki eden faktörleri içeren
30 sorudan oluşan anket formu, bilgilendirilmiş onam alınarak yüz yüze görüşme yöntemiyle
doldurulmuştur. Tanımlayıcı istatistik olarak nicel veriler ortalama, standart sapma ile, nitel veriler sayı ve
yüzde ile sunulmuştur. İstatistiksel değerlendirmede nitel verilerin karşılaştırılmasında Ki-kare testi
kullanılmış olup p<0.05 değeri anlamlı kabul edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %73.7’si kız,
%26.3’ü erkek olup yaş ortalaması 19.7±2.2 yıl ve sevdiği müzik türünü dinlemeye başlama yaş ortalaması
13.0±3.7 yıldır. Öğrencilerin müzik dinleme özellikleri incelendiğinde, tamama yakını (%98.5) müzik
dinlemeyi sevdiğini ifade etmekte ve müzik dinleme sıklığı her zaman olan öğrencilerin oranı % 41.9’dur. En
çok sevilen müzik türü pop (%54.0), arabesk (%13.1) ve türk halk müziği (%13.1)’dir. Öğrencilerin yarısından
fazlası (%64.0) slow ritmde müzik dinlemeyi tercih ederken en fazla müzik çalar ve internet yoluyla müzik
dinlemektedir. Yaşanılan yerleşim merkezine göre slow müzik dinleyenlerin oranı il merkezlerinde kasaba
ve ilçede yaşayanlardan daha yüksek olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlıdır (p< 0.05). Müzik tercihine
etki eden faktörlerde; öğrencilerin en sevilen müzik türünü bu türle ilgilenmeye başlamadan önce yarısından
fazlası (%52.5) arkadaş ve akranlar arasında dinleyenlerin varlığından etkilendiğini belirtmiştir. Sevilen
müzik türünün en fazla rahatlama ve dinlenme aracı olarak yaşamlarında işleve sahip olduğunu ve müzik
tercihi kararlarını hem müzikal faktörlere hem şarkı sözlerine göre verdiklerini ifade etmişlerdir. Eğlencemutluluk ve üzüntü duygudurumlarında daha fazla müzik dinlemeyi tercih ettikleri belirlenmiştir. Araştırma
sonucunda öğrencilerin müzik tercihlerinde demografik özellikler bakımından kısmen farklılıklar olduğu
fakat istatistiksel olarak anlamlı olmadığı, müzik tercihlerinde sosyal öğrenmenin etkili olduğu saptanmıştır.
Bu bilgiler doğrultusunda müziğin insan yaşamındaki yararlarını ortaya koyacak müdahale çalışmalarının
yapılması etkilerinin izlenmesi önerilmektedir.
Keywords: Müzik, Müzik tercihi, Etkileyen faktörler.
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AMASYALI ŞÜKRÜLLAH'IN EDVAR-I MUSİKİ ESERİNİN 30. VE 31. FASILLARININ SES SAĞLIĞI
AÇISINDAN İNCELENMESİ
1
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Doç. Dr. FİKRİ SOYSAL - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Müzikoloji

2

Bu çalışma Amasya ulemasından Ahmedoğlu Şükrullah Çelebi efendinin Edvar-ı Musiki eserinin otuz ve otuz
birinci fasıllarında ses sağlığına yönelik önerilerini günümüz modern tıp çerçevesinde açıklamak amacıyla
yapılmıştır. Müellif kesin olmamakla birlikte 1388 doğumlu olup tıp, musiki ve dini ilimlerde uzmanlığı
bulunan, Türkçe, Arapça ve Fars dillerini iyi seviye bildiği düşünülen bir âlimdir. Çalışmaya konu olan eser
Safiyyüddin Urmevi tarafından Arapça yazılmış, II. Murad'ın emriyle Amasyalı Şükrullah tarafından Türkçeye
çevrilmiştir. Ses sağlığı, ses sisteminde yer alan tüm organ ve yapıların fizyolojik olarak uyumlu bir şekilde
çalışması anlamına gelmektedir. Bu fizyolojik uyumda herhangi bir sapma ses sağlığını olumsuz etkilemekte
ve ses kusurlarına neden olmaktadır. Müellif otuzuncu fasılda sese iyi gelen otlar bildirmiştir. Bunların
başlıcaları şunlardır: Ispanak, ebegümeci, pişmemiş yumurta sarısı, şeker şerbeti, şeker kamışı somurmak,
incir, bakla, bal şerbeti, hardal, badem yağı gibi maddelerin faydalarıyla birlikte sesi açtığından
bahsedilmiştir. Otuz Birinci Fasılda ise sesi bozan nesneler bildirilmiştir. Söyle ki; kar suyu içmek, ekşi
yiyecekler yemek, sığır yağıyla pişen yemekler yemek, esrar içmek, soğuk suyla boy abdesti almak, istifra
etmek ve yatarken bir şeyler okumak sesi kısmakta ya da bozmakta olduğu belirtilmektedir. Çalışmanın
sonucunda Şükrullah Çelebi efendinin önerilerinin modern tıbbi bilgiler doğrultusunda kanıta dayalı olduğu
bulunmuştur.
Keywords: ses sağlığı, amasyalı şükrüllah, edvar-ı musiki
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KLASİK KEMENÇE EĞİTİMİNDE EN SIK SESLENDİRİLEN SAZ SEMAİLERİNİN MÜZİKSEL ANALİZLERİ
1

Öğr. Gör. Dr. GAMZE NEVRA KÖROĞLU - Niğde Üniversitesi - türk musikisi devlet konservatuvarı
2 Doç. Dr. SEMA SEVİNÇ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Müzik Eğitimi

Bu çalışmanın genel amacı, klasik kemençe eğitiminde en sık seslendirilen saz semailerini tespit etmek ve
bu saz semailerinin III.hanelerinin müziksel analizini yapmaktır. Bu bağlamda Türkiye’de Türk müziği
alanında eğitim veren konservatuvarlarda üç telli klasik kemençe alanında görev yapmakta olan öğretim
elemanlarına yapılandırılmış görüşme formu uygulanmış ve 3. ve 4. Sınıf müfredatında yer alan saz semaileri
belirlenmiştir. Belirlenen saz semailerinin III. Haneleri; makamsal yapı ve parmak pozisyon geçkileri dikkate
alınarak klasik kemençe alanında iki uzman ile birlikte incelenmiş ve incelenen saz eserleri arasından beş
adet saz semaisi seçilmiştir. Seçilen beş saz semaisinin zorluk düzeylerinin belirlenmesinde “zorluk-kolaylık
ölçeği” modeli kullanılmıştır ayrıca belirlenen beş saz semaisinin III. hanelerinin “ölçü sayıları, ses aralıkları,
nota/sus değerleri, tempo, pozisyon geçkileri, makam/çeşni geçkileri, yay tekniği ve III. hanedeki ritim
kalıplarının sayıları” olmak üzere müziksel öğelerinin analizi yapılmıştır.
Keywords: üç telli klasik kemençe, saz semaisi, müziksel analiz.
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KLASİK KEMENÇE EĞİTİMİNDE KULLANILAN SAZ SEMAİLERİNİN GÜÇLÜK DÜZEYLERİNİN
İNCELENMESİ
1

Öğr. Gör. Dr. GAMZE NEVRA KÖROĞLU - Niğde Üniversitesi - Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

Bu araştırmanın amacı, klasik kemençe eğitiminde kullanılan saz semailerinin III. hanelerinin güçlük
düzeylerinin belirlenmesine yönelik olarak bir zorluk kolaylık ölçeği modeli sunmaktır. Bu ölçek modelinde
belirlenen ölçütler şu şekildedir: Saz Semailerinin üçüncü hanelerinin ses alanları, saz semailerinin üçüncü
hanelerinde kullanılan ritim kalıplarının sayıları, saz semailerinin üçüncü hanelerinde kullanılan nota/sus
değerlerindeki çeşitlilik, saz semailerinde kullanılan pozisyon geçkilerinin sayısı, saz semailerinin üçüncü
hanelerinde kullanılan makam/çeşni geçkilerinin sayısıdır. Tarama modelindeki araştırmanın örneklemini,
10 adet saz semaisi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında yer alan saz semailerinin III. haneleri, belirtilen
“zorluk-kolaylık ölçeği”ndeki 5 ölçüte göre 1, 2 ya da 3 puanlarından birisiyle puanlanmışlardır. Daha sonraki
aşamada ise; her bir saz semaisinin III. hanesine yönelik verilen puanların ortalamaları ve elde edilen
sonuçlar üçlü derecelendirme ölçeğine göre "kolay, orta zorlukta ve zor" olmak üzere üç düzeyde
sınıflandırılmıştır.
Keywords: Zorluk-kolaylık ölçeği, saz semaileri, klasik kemençe
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KLASİK BATI MÜZİĞİNE İLİŞKİN ALGILARI: METAFORİK BİR
ÇALIŞMA
1

Doç. Dr. MEHTAP AYDINER UYGUN - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Müzik Eğitimi

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin klasik Batı müziğine ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla
incelenmesidir. Çalışma grubunu 2015 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde
öğrenim görmekte olan 432 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma grubu öğrencileri Fen Bilgisi (%20,37),
Matematik (%6,25), Müzik (%15,05), Resim-İş (%8,33), Sınıf (%13,43), Sosyal (%14,35) ve Türkçe Eğitimi
(%22,22) ana bilim dallarında öğrenim görmektedir. Çalışmanın verileri öğrencilerin Klasik Batı müziğine
ilişkin sahip oldukları metaforlarını ortaya koymak amacıyla “Klasik Batı müziği… gibidir. Çünkü …” ifadelerini
tamamlamaları yoluyla elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler beş aşamada analiz edilmiştir. Bu
aşamalar: Geçerli metaforların kodlanması ve geçersiz metaforların ayıklanması, örnek metafor ifadelerinin
derlenmesi, temaların bulunması ve temalara göre kategori geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliğin
sağlanması ile nitel verilerin nicel verilere dönüştürülmesi aşamalarıdır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar,
üniversite öğrencilerinin klasik Batı müziğine ilişkin algılarını açıklayan pek çok metaforun olduğunu ortaya
koymuştur. Örneğin; klasik Batı müziği kimi öğrencilerin algılarına göre bir turist, kimi öğrencilerin algılarına
göre ise otoriter bir öğretmendir. Çalışma sonuçlarına dayalı olarak üretilen bu metaforların, öğrencilerin
klasik Batı müziğine ilişkin zihinsel algılarının kavranmasını sağlayan bir araç olabileceği düşünülmektedir.
Bu metaforlar eğitimciler için bir öğretim aracı, araştırmacılar için ise yeni problem alanlarını keşfetmelerini
sağlayan bir araç olabilir.
Keywords: Üniversite öğrencileri, klasik Batı müziği, metafor
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN POP MÜZİĞİNE İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR
ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ
1

Doç. Dr. MEHTAP AYDINER UYGUN - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Müzik Eğitimi

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin pop müziğine ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla
incelenmesidir. Çalışma grubunu 2015 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde
öğrenim görmekte olan 432 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma grubu öğrencileri Fen Bilgisi (%20,37),
Matematik (%6,25), Müzik (%15,05), Resim-İş (%8,33), Sınıf (%13,43), Sosyal (%14,35) ve Türkçe Eğitimi
(%22,22) ana bilim dallarında öğrenim görmektedir. Çalışmanın verileri öğrencilerin pop müziğine ilişkin
sahip oldukları metaforlarını ortaya koymak amacıyla “Pop müzik… gibidir. Çünkü …” ifadelerini
tamamlamaları yoluyla elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler beş aşamada analiz edilmiştir. Bu
aşamalar: Geçerli metaforların kodlanması ve geçersiz metaforların ayıklanması, örnek metafor ifadelerinin
derlenmesi, temaların bulunması ve temalara göre kategori geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliğin
sağlanması ile nitel verilerin nicel verilere dönüştürülmesi aşamalarıdır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar,
üniversite öğrencilerinin pop müziğine ilişkin algılarını açıklayan pek çok metaforun olduğunu ortaya
koymuştur. Örneğin; pop müzik kimi öğrencilerin algılarına göre en iyi arkadaş, kimi öğrencilerin algılarına
göre ise fiziksel güzellik gibi geçici bir unsurdur. Çalışma sonuçlarına dayalı olarak üretilen bu metaforların,
öğrencilerin pop müziğine ilişkin zihinsel algılarının kavranmasını sağlayan bir araç olabileceği
düşünülmektedir. Bu metaforlar eğitimciler için bir öğretim aracı, araştırmacılar için ise yeni problem
alanlarını keşfetmelerini sağlayan bir araç olabilir.
Keywords: Üniversite öğrencileri, pop müzik, metafor
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KLASİK OSMANLI DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKAN HAYVAN FİGÜRLÜ İZNİK SERAMİKLERİ
1

Öğr. Gör. Dr. AZİZE MELEK ÖNDER - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Seramik

Osmanlı imparatorluğunun 15-17 yüzyıllarını kapsayan ve klasik olarak tabir edilen dönem içerisinde
seramik sanatı, gerek teknik, gerekse sanatsal yönlerden en mükemmel çağını yaşamıştır. İznik bu dönemde
seramik üretim merkezi olmuştur. İznik seramiklerini benzersiz kılan porselen çamuruna benzer özelliklere
sahip beyaz hamurun üretilmesidir. Aynı zamanda daha yüksek ateşte pişirim, fırınlama teknolojisinde de
bir değişime işaret etmektedir. Bu gelişmeler formların süsleme biçimlerinde de görülmektedir. Erken
dönem seramiklerinde karşımıza çıkan geometrik süsleme biçimleri, klasik dönemde yerini ağırlıklı olarak
bitkisel süslemeye bırakmıştır. Ancak klasik dönemin sonlarına doğru bitkisel süslemenin merkezinde
figürün yer almaya başladığı görülmektedir. Osmanlı klasik döneminde ortaya çıkan figürlü İznik
seramiklerinin görülmeye başlanması İslam sanatının etkisinin azalarak eski Türk süsleme geleneklerine
benzer örneklerin tekrardan üretildiğini göstermektedir. Çalışmanın amacı, Osmanlı Devletinin Klasik olarak
hitap edilen döneminde ortaya çıkan figürlü seramiklerin hangi amaçlar doğrultusunda, hangi kültürlerden
etkilenerek yapılmış olabileceklerini saptamaktır.
Keywords: Osmanlı dönemi, Seramik, İznik, Figür.
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SANATTA YATAK: SADECE BİR EŞYA DEĞİL (THE BED İN ART: IT'S NOT JUST A FURNİTURE)
1

Dr. FİGEN GİRGİN - Trakya Üniversitesi - Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Yatak genel anlamıyla üzerine veya içine yatılan bir eşyadır. Ama insanla bütünleştiği, etkileşime girdiği
andan itibaren birçoğu gibi artık yalnızca bir eşya değildir. Ancak onu diğerlerinden ayıran şey; insanın hem
dışsal hem içsel değişiminin en büyük tanıklarından olmasıdır. Bir kişinin samimi olarak kendi olabildiği ya
da mahremiyet alanına ait, kısacası kişisellikle yüklü ve özel olan yatak öğesi, yüzyıllar boyunca sanata da
hizmet etmiş ve etmeye de devam etmektedir. Geçmişten günümüze sanatçıları cezbetmesinin altında
yatan sebep belki de onun bu denli kişisellikle yüklü olmasıdır. Doğum ile başlayıp ölüm ile sonuçlanan ve
arada geçen yaşamda insanın en çok kendi olduğu deneyimlerini yansıtan bu öğe; estetik açıdan üzerindeki
kıvrım kıvrım kumaşları, yumuşacık yastıkları ile ve bir bedenin en güzel taşıyıcısı iken; kavramsal boyutunda,
kişinin duygusal, ruhsal geçişlerinin yaşandığı bir alt anlama da sahiptir. Bu araştırmada; geçmişten
günümüze sanatta bu denli kendine yer edinmiş bir objenin nasıl farklı anlamlara büründüğü, insanın eşya
ile kurduğu bağ ve bu bağın sanata yansımalarının nasıl olduğu sorularına yanıt aranmıştır.
Keywords: Yatak, Çağdaş Sanat, Sanat
Corresponding Author: Arş.Gör.Dr. FİGEN GİRGİN

BİR ÖYKÜNME USTASI: PİCASSO (AN APPROPRİATİON ARTİST: PİCASSO)
1

Dr. FİGEN GİRGİN - Trakya Üniversitesi - Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Sanat, bir var etme durumudur. Sanatçının ortaya bir eser çıkarma sürecinde, birçok şeyden etkilenme
olasılığı vardır. Çünkü zihin üretmeye açılmış ve algılar bu doğrultuda yönlendirilmeye başlamıştır. Kuşkusuz
sanatın en büyük esin kaynağı doğa ve insandır. Bunlara öykünen sanatçı, kendi içsel yorumunu katarak
ortaya bir eser çıkarır. Peki, öykünülen bunlar değil de, önceki bir yapıt ya da diğer bir deyişle başka bir
sanatçı tarafından çok daha önce var edilmiş olan ise? Bu doğrultuda, kendine bir eser seçip ve hatta bu
eserin serilerini üreten bir sanatçı olarak Picasso’yu; yapıtlara, daha önce yapılmış olana öykünme
konusunda bir usta olarak addetmek yanlış olmayacaktır. Ancak onun öykünmelerini basit bir taklit olarak
görmek yanlış olur. Sanatçı, kendi biçemini koruyarak, kaynak aldığı yapıtı o kadar ustaca dönüştürür ki
sonuç, Picasso’dur. Nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli ile gerçekleştirilen bu
araştırmada; Picasso ve onun öykündüğü sanatçıların yapıtlarından örneklerle: Bir sanatçı neden bir yapıta
öykünür? Picasso, neden bu yapıtlara öykünmüştür? Geçmiş ve şimdiki yapıt arasındaki benzerlik ve
farklılıklar nelerdir? Picasso’nun sahiplenmelerinin, çağdaş ve günümüz sanatındaki sahiplenmelerden farkı
nedir? sorularına cevap aranmaya çalışılmıştır. Özellikle çağdaş ve günümüz sanatında yapıtların
yinelenmesine sıklıkla rastlamaktayız. Bu kadar sanatın içinde etkin olan tekrarlara, Picasso ve öykündüğü
eserler bağlamında bakmanın; şimdiki tekrarlar ve geçmişte yapılmış tekrarlar arasındaki farkı görme
açısından da aydınlatıcı olacağı düşüncesi ile bu araştırma konusuna karar verilmiştir.
Keywords: Picasso, Öykünme, Yeniden üretim
Corresponding Author: Arş.Gör.Dr. FİGEN GİRGİN
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SANAT ÜRÜNÜ BAĞLAMINDA YARATICI SERMAYE TARTIŞMALARI
1

Yrd. Doç. Dr. HANDAN TUNÇ - Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Resim

Tükenmeyen ekonomik kaynak olarak insan yaratıcılığının sermaye değeri, günümüz ekonomistlerinin
tartışma gündeminde önemli yer tutar. Ülkelerin yaratıcı sermaye birikimlerinin envanterleriher yıl
yayımlanırken, yaratıcı sermaye zengini ülkeler arasında karşılaştırmalar yapan istatistiksel veriler ‘yaratıcı
ekonomi’ girdileri olarak kayıtlara geçiyor. İleri kapitalist ülkelerde sanat ve kültür ürünlerinin temsil ettiği
sosyal statü ve değerler sorunsalı; Bourdieu’ nun ‘kültürel sermaye’ kavramı çatısı altında topladığı
tartışmaların sınırlarını aşmıştır. Sanat uzun süredir toplumlarda güç ve statü sahibi olanların
himayesindedir. Araştırma;doğrudan sanat ürünü ve üreticilerini işlem çevresi olarak kabul eden ekonomik
sisteme işaret eden, yaratıcı ekonomiyi tartışma konusu olarak ele alacaktır. Sanat ürününyaratıcı endüstri
ürünleri arasında yer alma biçimi ve değer kriterlerini tartışan bilimsel yayınlar taranarak, yaratıcı sermaye
teorileri karşı savlarıyla irdelenecektir. Yaratıcı sermayenin öneminin vurgulandığı örneklerden biri ABD
verileridir: Ekonomik krizin başladığı 2010 yılında Amerika'nın sanat sektöründe iktisadi faaliyet;
135.200.000.000 $ olarak kayıtlara geçmiştir. Amerika'nın ekonomisini güçlendirmede kâr amacı gütmeyen
sanat ve kültür endüstrisinin oynadığı kilit rol bu dönemde belgelenmiştir. Sanatsal üretimin
sağladığıyaratıcı sermayenin, Amerika'nın toplam ekonomisine yardımcı, sağlam bir endüstri olduğu,
ekonomi çevrelerince kabul edilmiştir. Ekonomik krizin yaratıcı sermaye en önemli etkisi; katılım ve izleyici
harcamalarında olmuştur. Krizin üretim yoğunluğunu çok az etkilemiştir. Post-endüstriyel ekonomi, sanat
pazar ilişkilerinde getirdiği en önemli farklar şöyle özetlenebilir:  Yaratıcı endüstrilerin giderek artan
önemini ve küresel piyasa değerini fark etmek,  Mülkiyet haklarının genişletilmesi ve fikri mülkiyeti olarak
her türlü yeniliğin kapsam içine girmesi,  Yaratıcı endüstrilerin işgücü istihdam kapasitesinin genişlemesi
ve uzman eğitimlerinin yeni kâr alanları yaratması,  Sanatsal ürünün gösterim, kiralama ve satışından ayrı
ayrı gelir sağlanabilme kolaylığı, Yaratıcı endüstrinin önemli parçası olan sanatın,sermaye değerindeki en
önemli dönüşüm; yaratıcısı olan sanatçının yaratıcı potansiyelinin doğrudan ekonomik kaynak olarak kabul
edilmesi olmuştur.
Keywords: Yaratıcı Sermaye, Yaratıcı Endüstri, Yaratıcı Ekonomi
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EXLİBRİS TASARIMINDA FİGÜR-MEKÂN İLİŞKİSİ: LANFRANCO LANARI VE MARINA TERAUDS
EKSLİBRİSLERİ
2

1 Yrd. Doç. Dr. AYLİN BEYOĞLU - Trakya Üniversitesi - Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. MERAL PER - Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Exlibrisler, bir kitabın kime ait olduğunu belirtmek için, üzerinde kitap sahibinin ismi ile birlikte Exlibris
sözcüğünün de yazıldığı, kitabın iç kapağına yapıştırılmak amacıyla düzenlenen tasarımlardır. Exlibrisler,
günümüzde çağdaş bir sanat alanına dönüşmekle birlikte, tarihi yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Exlibris
tasarımlarında exlibrisi anlamlandırmak için exlibrisin; künyesi, tekniği, biçimsel olguları, konusu, sembolik
öğeleri, kompozisyon düzeni, desen anlayışı, üslubu, estetik öğeleri v.b. önem taşımaktadır. Resimde olduğu
gibi exlibris tasarımında da mekân fikrini oluşturan temel öğeler renk, leke, çizgi, doku, oran-orantı, biçim,
ritim ve dengedir. Exlibris tasarımlarında tasarımın en önemli biçimsel unsurlarından biri olan bu öğeler,
hem exlibrisi tasarlayan sanatçı için hem de izleyici için önem taşımaktadır. Bu araştırmada, diğer sanat
alanlarında olduğu gibi exlibris tasarımlarında da önem taşıyan mekânın figürle olan ilişkisinin incelenmesi
araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda tasarımlardaki figür, mekân ve
mekânın öğeleri Lanfranco Lanari ve Marina Terauds exlibris sanatçılarının exlibris örnekleri ile
irdelenecektir. Araştırma süresince nitel araştırma yönteminden yararlanılarak içeriz analizi yapılmış,
sanatçılarla görüşülmüş ve sanatçılar hakkında literatür taraması yapılmıştır. Araştırmada, exlibris ve exlibris
sanatçılarına ait literatür; ulusal ve uluslararası kitaplar, kaynaklar, dergiler, tezler, kataloglar ve internet
siteleri gibi kaynaklar gözden geçirilerek incelenmiştir. Betimsel tarama modeli ile gerçekleştirilen
araştırmada, exlibris tasarımında figür ve mekân ilişkisinin incelenebilmesi için öncelikle exlibris, Lanfranco
Lanari ve Marina Terauds hakkında genel bilgiler verilmiş, daha sonra sanatçıların exlibrislerinden örnekler
ele alınarak incelenmiştir. Ayrıca araştırmada belirlenen sanatçılar ile exlibris sanatı ve exlibris tasarımları
hakkında görüşmeler yapılmıştır. Araştırma; figür, mekân kavramları, günümüz exlibris sanatçılarından
Lanfranco Lanari ve Marina Terauds exlibrisleri ile sınırlandırılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda,
sanatçıların exlibris tasarımları figür-mekân ilişkisi açısından sunulan görsel örneklerle çözümlenerek sonuç
bölümü oluşturulmuştur. Lanfranco Lanari ve Marina Terauds, exlibris tasarımlarında figür ve mekân
açısından ideal örnekler sunmuş, güçlü özgün üslupları ile oluşturdukları exlibrislerle, exlibris sanatının
günümüzdeki önemli temsilcileri arasında yer almışlardır.
Keywords: Baskı, kompozisyon, sanat, sanatçı, sembol.
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RESİM EDEBİYAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA CİHAT BURAK
1

Yrd. Doç. Dr. FERHUNDE KÜÇÜKŞEN ÖNER - Bartın Üniversitesi - RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ

Sanatın bütün alanları ortaya çıktığı zamandan beri biçim ve anlam bütünlüğünde bir eser ortaya koymaya
çalışırken birbirlerinden karşıtlık, tamamlama, beslenme vb. bağlamlarda yararlanırlar. Bu nedenle resim,
heykel, edebiyat, müzik, sinema gibi alanların sanat tarihinde -dönemlerin, akımların karakteristiğini ortaya
koymak adına- birlikte değerlendirilmesi de anlamlıdır. Resim ve edebiyat sanatları arasında da birbirlerini
pek çok farklı boyutlarda besleyen bağlar vardır. Türk ve Batı sanatlarında bu iki sanat alanının birbirlerine
yakınlığını gösteren boyutlardan biri de ressam-yazar ve ressam-şairlerin varlığıdır. Cihat Burak da
ressamlığının yanında öykücülüğü ile bu iki sanat arasındaki ilişkinin boyutlarını doğrudan gösteren
sanatçılardandır. Resimlerindeki mizahı ve eleştiriyi önceleyen tavrı, ayrıntıya önem veren titizliği, insan
sevgisini dile getiren hassasiyeti vb. bütün özellikleri öykülerine de yansıtmıştır. Bu bildiride resim ve
edebiyat sanatları arasındaki ilişki ressam ve öykü yazarı kimlikleriyle öne çıkmış Cihat Burak’ın eserleri
üzerinden anlatılmaya çalışılacaktır. Cihat Burak’In Öykülerindeki ayrıntıcı ve tasviri önemseyen tavrı ile
ressamlığı arasında ilişki kurulacak yanı sıra resim ve öyküleri arasındaki örtüşme içerik odaklı
çözümlemelerle ortaya konulacaktır.
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KIRMIZI RENGİN DOĞU VE BATI SANATLARINDA KULLANIMI
1

Yrd. Doç. Dr. FERHUNDE KÜÇÜKŞEN ÖNER - Bartın Üniversitesi - RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ

Doğu ve Batı sanatları, ontolojik bakımdan insanın kendisini estetik bağlamda ifade etmesi bakımından ortak
özellikler gösterse de teknikten, malzemeye; anlatım biçimlerinden kompozisyona kadar pek çok noktada
farklılaşır. Sanatın ortaya çıktığı dönemlerden (mağara duvar resimlerinden) beri insan yaşamının ve sanatın
içinde yer alan kırmızı rengi süreç boyunca daima sanatın önemli renklerinden biri olarak kullanılmış,
kavramsal ve estetik bakımdan değişen dönemlere göre anlamlandırıldığı gibi sembolik değerler kazanarak
klasikler dünyasında da kendine yer bulmuştur. Kırmızı, aynı zamanda Doğu ve Batı sanatları arasındaki
bütünleşme ya da ayrışmanın görünür renklerinden biri olmuştur. Bu bildiride kırmızı renk bağlamında Doğu
ve Batı sanatları arasındaki benzerlik ve farklılıklar ele alınacak, tespit edilen benzerlik ya da farklılıkların
sanat tarihindeki yeri üzerinde durulacaktır.
Keywords: Kırmızı, Renk, Doğu Sanatı, Batı Sanatı.
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. FERHUNDE KÜÇÜKŞEN ÖNER

GÖRSEL SANATLARDA ÜSTÜN YETENEKLİ OLARAK KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN RESİMLERİNİN
İNCELENMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. MEHMET ALİ GENÇ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Resim İş Eğitimi

Görsel sanatlarda üstün yetenekli öğrenciler aktaranlarına göre sanat alanında yüksek düzeyde yeteneğe
sahip olan bireylerdir. Sanat alnında yetenekli öğrenci özellikleri iki başlık altında ortaya çıkmaktadır.
Bunlardan biri davranışsal özellikler diğeri ise sanat ürünü için gözlemlenebilen özelliklerdir. Görsel
sanatlarda üstün yetenekli öğrencilerin sergiledikleri resimsel özelliklerin sanat ilke ve elemanları yönünden
değerlendirilmesinin amaçlandığı bu araştırmada sanat alanında üstün yetenekli oldukları kabul edilmiş ve
bir eğitim kurumu tarafından farklılaştırılmış eğitime tabi tutulan öğrencilerin resimlerindeki özellikler
sunulmaktadır. Literatür taraması şeklinde yapılmış olan araştırmanın sonucuna göre görsel sanatlarda
yetenekli öğrenci resimlerinde alışılmışın dışında dinamik ve sezgisel hayal bulunmaktadır. Resimlerde yeni
teknik ve materyal kullanımı görülmektedir. Resimler özgün, bağımsız, esnek ve ifade yüklüdür. Ayrıntı
sadeliğe tercih etmekte, semboller kullanılmaktadır. Doğaçlama, asimetrik bir denge, güçlü bir gruplama ve
hareket görülmektedir.
Keywords: Sanat eğitimi, resim, resimsel özellikler.
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. MEHMET ALİ GENÇ
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“RESİMDE MEKÂN TUTUMU” ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. AYLİN BEYOĞLU - Trakya Üniversitesi - Resim-İş Eğitimi

Araştırmanın amacı; Üniversitelerin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim
Anasanat Atölye öğretmen adaylarının resimde mekân konusunda tutumlarını belirlemede kullanılabilecek
ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubu, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında, Edirne ilinde
bulunan, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim
Dalı’nda öğrenim gören 64 Anasanat Atölye dersi öğretmen adayı, Bolu ilinde bulunan Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim
gören 37 Anasanat Atölye dersi öğretmen adayı, Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 50 Anasanat
Atölye dersi öğretmen adayı, Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 66 Anasanat Atölye dersi
öğretmen adayı olmak üzere 219 öğretmen adayından oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı
tarafından hazırlanan “Resimde Mekân Tutumu Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin ilk hali daha önce (Bartın
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 6, Sayı 1, Şubat 2017) makale olarak yayınlanmıştır. Ancak bu
çalışmada elde edilen veriler ışığında daha geniş bir örneklem üzerinde ve ölçekte yeterince başarılı
çalışmadığı saptanan bazı maddelerin ve tutumun haricinde bilgi ölçmeye yönelik 6 soruluk bölümün
çıkarılmasıyla ölçeğin bu haliyle 2. versiyon olarak yeniden geliştirme çalışmasına gerek görülmüştür. Ölçek
evet/hayır yanıtlamalı 23 maddeden oluşmaktadır. Ölçek geliştirme istatistikleri olarak altboyutları
belirlemek için varimax rotated açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Her alt boyut için ayrı ayrı maddetoplam korelasyon katsayısı ve madde-hariç toplam korelasyon katsayısı hesaplanarak içtutarlık
belirlenmiştir. Aynı şekilde maddelerin ayırt etme gücünü saptamak için üst çeyrek ve alt çeyrekler arası ttesti uygulanmıştır. Ölçek ve alt boyutlar için cronbach ve rulon katsayıları hesaplanarak güvenirlik
belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel işlemler sonrasında ölçeğin geçerli, güvenilir ve kullanılabilir olduğu
belirlenmiştir. Geliştirilen ölçeğin Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi
Anabilim Dalı’nda yetiştirilen öğretmen adaylarının mekânla ilgili tutumlarını saptamaya hizmet edeceği
düşünülmektedir.
Keywords: eğitim, mekân, sanat, resim
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ÇAĞDAŞ FİGÜRATİF RESİMDE BEDENİN (FİGÜRÜN) TEMSİLİ VE LUCIAN FREUD, EGON
SCHIELE’NİN ESERLERİ ÜZERİNE İNCELEME
1

Yrd. Doç. Dr. MELEK AKYÜREK - Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Resim Bölümü

Tarih boyunca insanoğlu, bedenin görüntüsünü çeşitli şekillerde yüzeylere aktarmıştır. Çağdaş figüratif
sanatta da sanatçılar ele aldıkları beden imgesini kendi üsluplarına göre resmetmişlerdir. Konuyu çarpıcı
şekilde ele alan sanatçılardan Lucian Freud ve Egon Schiele, bedeni yorumlama üslupları ile sanat tarihinde
yadsınamaz bir yere sahiptirler. Bu araştırma, çağdaş figüratif resimde, beden üzerine özgün, çarpıcı
yorumlamaları yapan bu iki önemli ressamın eserleri üzerine derinlemesine bir incelemeyi amaçlamaktadır.
Çalışma, betimsel tarama modeli ile ulusal ve uluslararası, görsel ve yazınsal literatür taranarak
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, çağdaş figüratif sanatın öncü sanatçılarına değinilmiş ve örnekleme de
Freud ve Schiele’nin eserleri ele alınarak figür betimlemeleri geniş bir biçimde çözümlenmiştir. Sanat
tarihinde dönemlerine damgasını vurmuş bu sanatçıların, figüratif resimleriyle araştırma sınırlandırılmıştır.
Araştırma sonunda, çağdaş figüratif resmin öncüsü Freud ve Schiele’nin eserlerinde, figürlerini güçlü desen
anlayışı ile çizdikleri, özgün üslupla betimledikleri, temaları yakın çevresindeki insanları model olarak
çalıştıkları ve figürlerde biçim bozmacı ve soyutlamacı bir tavırla eserlerini ürettikleri sonucuna varılmıştır.
Ayrıca dış gerçekliği içsel gerçeklikle bütünleştirdikleri, ifadeyi ekspresif bir tavırla güçlendirdikleri, mekân
anlayışlarında genellikle düz zeminler tercih ettikleri görülmüştür.
Keywords: Çağdaş figüratif sanat, sanat, Lucian Freud, Egon Schiele, ekspresyonizm
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ART NOUVEAU AKIMINDA BİR ÖNCÜ: ALPHONSE MUCHA
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Art Nouveau, XIX. yüzyılın sonlarında, sanatın birçok dalında (resim, grafik, mimari, heykel, illüstrasyon, iç
mimari vb.) ortaya çıkmış yeni bir sanat akımıdır. Doğayı taklitten yola çıkarak kendine özgü süslemeci,
dekoratif bir sanat anlayışı ortaya koyan bu akım, ilk kez Fransa’da ortaya çıkmış ardından tüm Avrupa ve
Amerika’ya yayılmıştır. Yaşam ve sanatı, estetik ile de düşünceyi bağlamıştır. Art Nouveau, sanatta özgürlük
anlayışıyla, genellikle doğadan aldığı elemanları, bitkisel motifleri, kıvrımlı hatlı nesneleri estetik boyutta
kullanarak eserler üretmiştir. Bu araştırmanın amacı, dönemine damga vuran ve sanat tarihinde önemli bir
yere sahip Art Nouveau sanat akımının usta sanatçısı Alphonse Mucha’nın eserlerinin incelenmesidir.
Betimsel tarama modeli ile gerçekleştirilen çalışmada, Art Nouveau ve Alphonse Mucha’nın sanatı üzerine
kitaplar, dergiler, makaleler, ulusal ve uluslararası yazınsal ve görseller taranmıştır. Çalışma, Art Nouveau
akımı ve sanatçısı Mucha’nın eserleri ile sınırlandırılmıştır. Araştırma sonunda, Art Nouveau akımının sanatla
yaşamı birleştirdiği, sanatı yeniden canlandırmayı amaçladıkları, Japon sanatından etkilendikleri, doğadan
ilham alarak çizgisel motifleri anlam yüklü sembollerle birleştirdikleri görülmüştür. Akımın öncü sanatçısı
Alphonse Mucha, dekoratif öğeleri kendine has üslupla, çoğunlukla da kadın öğesini kullanarak, yorumlamış
ve soyutlamacı bir tavırla eserler üretmiştir. Sanat tarihinde bu akım ve öncüsü Alphonse Mucha büyük
öneme sahiptir. Ayrıca araştırma sanata yeni bir bakış açısı kazandıran bu akımı inceleyerek daha sonraki
çalışmalarda kaynak olarak katkı sağlayacak niteliktedir.
Keywords: Art Nouveau, Alphonse Mucha, sanat, resim, grafik
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15 İLE 19. YÜZYILLAR ARASI BATLILARIN YAZDIĞI SEYAHATNAMELERDEKİ GRAVÜRLERE
YANSIYAN ŞEKLİYLE ANADOLU GELENEKSEL MİMARİSİ
1
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Matbaanın icadıyla birlikte yazılan ve basılan kitap sayısındaki artış, bu kitaplar içinde yer alan resim ve
resimleme yöntemlerine de yeni bir boyut kazandırmıştır. Ağaç, taş veya metal bir levhanın oyularak
işlenmesi ve bunun bir yüzeye basılması tekniğiyle yapılmış resim olarak tanımlanan “gravür” de farlı bir
yere konumlanmıştır. On beşinci yüzyılla birlikte basılmaya başlayan seyahatnamelerin ayrılmaz parçası
haline gelen gravür tekniğiyle yapılan bu resimler, ileriki yüzyıllarda kitabın anlatılarından daha ileri giderek
resimleri yapan sanatçıların isimleriyle tanınır hale gelmiştir. Aynı zamanda fotoğraf makinesinin icadına
kadar da bir belgeleme aracı niteliği taşımıştır. Bu araştırmada, 15. yüzyıldan 19. yüzyılın sonuna kadar geçen
süreçte batılı elçi, tüccar ve seyyahların Doğuya ve Osmanlı topraklarına yaptıkları seyahatler neticesinde
yazılan seyahatnamelerde yer alan, Corneille Bruyn, Guillaume Joseph Grelot, Cornelius Loos, Jean Baptiste
Hilair gibi gezgin ve Charles Pertusier, Joseph Pitman De Tournefort, Antonie Ignace Melling, M. François
Preault, Charles Texier, Thomas Allom, William Henry Bartlett gibi sanatçıların gravür tekniğinde yapılmış
resimlerinde Anadolu Geleneksel Mimarisine ait öğeler incelenmiştir. Anadolu’nun çeşitli yörelerinin
coğrafik koşullarını altında ortaya çıkan mimari yapılar, yapı malzemesi ve yapısal özellikleriyle resim
sanatının plastik çerçevesi içinde kendisine özgü bir dil olarak araştırmanın ana konusu seçilmiştir. Literatür
taraması ve nitel araştırma yöntemleri sonrası ortaya çıkan veriler dâhilinde Anadolu’nun geleneksel
mimarisine ait en eski resimsel örneklere XV. – XIX. yy. seyahatnamelerinde yer alan gravürlerde
rastlanmaktadır. Çağdaş Türk resmi içinde orijinal bir dil yaratma çabası içindeki günümüz sanatçılarının,
Anadolu geleneksel mimarisi ve bu mimarinin sunduğu olanakların kullanımına yönelik bakış açılarını ortaya
koyması bakımından bu araştırmanın önemli olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda sanatçıların Anadolu
geleneksel Türk mimarisinden yararlanılırken kompozisyon ve kurguların işaret ettiği düşünme biçiminin ve
oluşturulan plastik değerlerin sosyo-coğrafik etkilere değinilerek yorumlanması ve bir araya getirilmesinin,
mimari geleneğin çağdaş sanat bağlamındaki konumunun belirlenmesine katkıda bulunacağı
düşülmektedir.
Keywords: ANADOLU GELENEKSEL MİMARİSİ,GRAVÜR,SEYAHATNAME,RESİM
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1950 SONRASI ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE GECEKONDU TEMASI
1
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Türkiye'de ilk defa İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki süreçte gündeme gelen gecekondulaşma, göç
hareketlerine paralel bir gelişim göstermiştir. Atmışlı yıllarda artan göç hareketleri neticesi kentlerde oluşan
gecekondusal yapılaşma alanlarında da büyük bir patlama yaşanmıştır. İlerleyen yıllar içinde gecekondu
olgusu ülkenin sosyo-kültürel hayatında önemli bir konu haline gelmiştir. Bu araştırmada, Türk Resminde
1950 sonrası gecekondu ve kentleşme olgusu incelenmiş ve Çağdaş Türk Resmine yansımaları araştırılmıştır.
Bu bağlamda dönemdeki sosyal, siyasal gelişmeler ve değişimler üzerinde durulmuş sosyo ekonomik durum
köyden kente göçün sonucu olarak ortaya çıkan yeni sosyo-kültürel ortamın kente yansıması olarak görülen
gecekondulaşma gerçeğinin sanat ortamı içerisindeki durumu ve sanatçıların bu olguya yaklaşımları
üzerinde durulmuştur. Türkiye de 1950 sonrası yaşanan kültürel, sosyal ve siyasal gelişimlerin, toplum bir
parçası olan sanatı ve sanatçıyı nasıl etkilediği, kentlerin sosyal yapısında ortaya çıkan değişimlerin yukarıda
değinilen sanat olgusu üzerinde ne derece önemli bir rol aldığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Konu
neticesinde Bedri Rahmi Eyüboğlu, Turan Erol, Nuri İyem, Nedim Günsür, Lütfü Günay, Fethi Arda gibi
sanatçıların eserlerinde, gecekondu kavramı ve yansımaları incelenmiştir. Sanatçıların gecekondu olgusunu,
sanatçıya özgü bir duyarlılık içinde kentlere hakim olan görünüm ve düşünsel alanda bıraktıkları etkileri
resmin plastiğiyle harmanlandıktan sonra ortaya koydukları yorumlarıyla ele aldıkları görülmüştür. Literatür
taraması ve nitel araştırma yöntemleri sonrası ortaya çıkan veriler dâhilinde Çağdaş Türk resmi içinde
orijinal bir dil yaratma çabası içindeki sanatçıların, gecekondu kavramı olanaklarını ve bu olanakların
sunduğu farklı bakış açılarını, resim sanatının plastik çerçevesi içinde kendisine özgü bir dil yaratma
açısından kullanabilecekleri düşülmektedir. Aynı zamanda resmin kompozisyon ve kurgularının işaret ettiği
düşünme biçiminin, oluşturulan plastik değerlerinin bir araya getirilerek yorumlanmasının çağdaş sanat
bağlamında sanatçıya katkıda bulunacağı düşülmektedir.
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GÜNCEL SANATTA KÜLTÜREL FORMLARIN KULLANIMI (İNCİ EVİNER HAREM ÇALIŞMASI
ÖRNEĞİ)
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20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren modernizmin yerini post-modernizme bıraktığı görülür.
Postmodernizm, kültürün, sanatın, sanat eserinin ve sanatçının sorgulandığı bir dönemdir. Bu dönemde
gündelik yaşamda kullanılan her türlü nesnenin sanatın malzemesi olabileceği görüşü yaygınlaşmıştır. Bu
süreç, genel bir yapıyla ‘kültürel açılım’ olarak da ifade edilir. Bu doğrultuda, kültürel dokuların sanatın
ayrılmaz bir parçası olduğu söylenebilir. Sanat ile toplum arasında sıkı bir ilişki vardır. Sanatı besleyen
kültürel dokular bir toplumun öz değerleridir. Sanatçı toplumdan bağımsız eser üretemez. Güncel sanat
formları da günlük hayatın içinden keşfedilerek geliştirilir. Geleneksel algının, kültürün ve üretim
biçimlerinin yeniden adlandırıldığı kültürel manzarada güncel sanat, kültür endüstrisi üzerinden yaratım
sürecini devam ettirmektedir. Bu yaratım süreci, kültürel durumları farklı kültürel ögelerle
harmanlamaktadır. Dolayısıyla bu çerçevede iş üreten sanatçıların güncel sanat için farklı kültürel
formlardan veriler elde ettikleri söylenebilir. Bu çalışmada Göstergebilimsel ve Betimsel analiz kullanılmıştır.
Güncel Sanatta kültürel formların yer aldığı örnekler araştırılmış ve kültürel imgelerin, formların en çok
kullanıldığı İnci Eviner’in Harem çalışması üzerinden analizler yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı güncel
sanatta kültürel formların kullanımına yönelik ortaya konan çalışmaların ve kullanılan imgelerin gerçekte ne
anlam ifade ettiğini analiz ederek daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Sonuç olarak sosyo-kültürel süreçlerin
sonunda İnci Eviner’in yaşadığı toplumun kültürü ile beslenerek Harem çalışmasında kültürel formları yaygın
olarak kullandığı görülmüştür.
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İnsanlık tarihinde sanata bakıldığında seri üretim kavramı ile sık sık karşılaşılmıştır. Seri üretim kavramı ile
M.Ö. 210, Terracotta Ordusun üretilmesinden, endüstri öncesi zanaatkârların yaptığı el yapımı üretimine ve
günümüz Güney Çin’de sanat fabrikası köylerinde kitlesel olarak üretilen sanat eserlerine kadar birçok
örnekle karşılaşılabilir. Zaman içerisinde seri üretim kavramı sanatın toplu üretimine dönmüştür. Sanatçı
asistanları, isimsiz yardımcıların dünyası olarak günümüz sanatında önemli bir yer tutmuştur. Ayrıca seri
üretim, nesnelerin estetik bir yenilik ürün tasarımı haline getirilmesinde; Bauhaus okulunun etkisi,
1960’ların Pop Sanatı, 1970-90’ların postmodernizm olgusu, pazarlanan sanatçı/küratörler, kültür
endüstrisinin doğuşu, sosyal medyanın yükselişi ve çağdaş sanatın kitle kültürü gibi unsurlar içinde güçlü bir
üretim tekniği olarak karşımıza çıkar. Seri üretim kavramı sanatçıların sanata bakışını ve malzeme seçimini
doğrudan etkilemiştir. Duchamp’tan Pop ¬Art sanatçılarına ve günümüz avangart akımlarına kadar bir çok
sanatçı fabrika üretimi hazır yapım nesnelerini farklı stratejiler doğrultusunda kullandıkları görülmüştür.
Günümüz sanat pratiklerinde ise; tasarımlama da birim tekrarı (kitle etkisi) yapılarak kurgulanan içerikler
ise; Duchamp, Warhol ve Noe-Avangatların amaçlarından daha da geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu
çalışmada amaçlanan ise; bu kapsamlı alanı sınırlandırarak, sadece seri üretim nesnesinin biçimsel
dönüşümünü birim tekrarları ile gerçekleştirdiği ve sıradan kullanım nesnesi ile yaratılan konu çeşitliğini ve
etkilerini örneklerle ortaya koymaktır. Bu doğrultuda güncel üretimlere öncelik verilerek, tarama yöntemi
kullanılmıştır. Bu çalışmada sanat nesnesi olarak kullanılan seri üretim nesnesi (ready made) (montaj hattı
aracılığıyla çok sayıda üretilen gıda, yakıt, kimyasallardan ev malzemeleri, otomobillere kadar uzanan
nesnelerin döküm olarak ve ya parçaların birleşiminden oluşturulan çeşitli ürünlerdi.), nesnelerin
oluşturduğu kitle kültürü, günümüz sanatında sıradan nesnelerin birim tekrarı ile oluşturdukları
kavramlarının üzerinde durularak, bu kavramların kapsadığı sanat eserlerinden örnekler verilmiştir.
Çalışmalarla sanatçıların biçim tercihinde neden seri üretim fabrika nesneleri seçtiğini, hangi konular
üzerine gidildiğine dair bilgi verilmiştir. Sonuç olarak sanatta kullanılan, sıradan gündelik işler için fabrikada
üretilen seri üretim, hazır-nesne, sadece tüketim toplumunun nesnesi (pasif kitle kültürü) olarak ele
alınılacağı gibi; aynı zamanda aktif bir öge olarak ait olduğu toplumda kitlesel estetik ve etik olarak belirleyici
olabilmektedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde sıradan nesnelerin işlev ve statüsünü değiştirirken, sanatın
tanımını genişleten günümüz sanat uygulamalarında, seri üretim nesnelerinin farklı mekan
düzenlemelerinde, video ve performanslarda etkin bir biçimde kullanıldığı ve birim tekrarları ile kitle etkileri
yaratılarak güçlü, söz söyleyen ve provokatör sanat eserleri üretildiği görülmüştür. Günümüz sanatçıları
izleyicilere “sıradanlığın kitle etkisini” hem içerik hem biçim açısından göstermişlerdir.
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Çağımızda birçok insanın vazgeçemediği hatta bazıların tutku ile bağımlı olduğu gündelik kullanım nesnesi
olan ayakkabının ne zaman bulunduğu ve ilk kimlerin kullandığı net olarak belli değildir. Kesin olmamakla
birlikte, arkeolojik kalıntılara göre günümüzden 40.000 yıl önce ayakkabı kullanıldığını düşünülmektedir.
Ayakkabı M.Ö. 3500’lü yıllarda Mısırlılar da ilk olarak ustalarınca yapılmaya başlanmıştır. 19. y.y. Amerika’da
ilk olarak makinelerle ayakkabı seri üretimi yapılmıştır. Ayakkabının sanat eseri olarak kullanılmasına
gelindiğinde ise sanat tarihinde birkaç geleneksel örneğe rastlayabiliriz. Fakat sanatçıların, 20. yüzyılın
başlarında “sanat eserinin” “sanat nesnesine” dönüşmüş olmasıyla ve hayat-sanat arasındaki sınırların
kalkmasıyla birlikte, gündelik nesnelere (ayakkabı) olan bakış acıları değişmeye başlamıştır. Özellikle, 1913
yılında Marcel Duchamp'ın “Bisiklet Tekerleği” eseri hazır yapım nesnesi (ready made) olarak sanat tarihinde
yerini alması çeşitli sanatsal pratiklerin önünü açmıştır. Hazır yapım nesneleri ile oluşturulan sanat eserleri,
kübistlerin kolaj ve asamblajlarındaki biçim oluşturma kaygısının aksine, düşünsel kavrayışı barındırmaya
başlamıştır. Biçimden öte yeni bir sanatsal içerik/kavram oluşturmayı sağlamıştır. Bu makalede, bir tüketim
nesnesinin motifi olan “Ayakkabının” güncel sanat eseri üretiminde kullanılmasının biçim ve içerik açısından
ele almak amaçlanmıştır. Gündelik yaşam biçimine tanıklık eden ayakkabı nesnesinin sanat nesnesine
dönüşümünü sanatçı ve çalışma örnekleri ile incelemeye çalışılmıştır. Çalışmanın yöntemi olarak, günümüze
yakın sanatsal üretimlere öncelik verilerek, tarama yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak, ayakkabı nesnesi
“sanat nesnesi” olarak, işlevi, konumu/görünümü ve anlattığı kavramlar açısından çeşitlilik göstermektedir.
Ayakkabılar estetik ve belgesel işlevlerinin yanında ezilenlerin hayatlarını ve bir hayali öyküyü anlatan
anlatıcısı olarak karşımıza çıkmıştır. Ayakkabı, sanat nesnesi olarak; birim tekrarı, kitle/kütle etkisi, toplumun
etnik, estetik özelliklerini, inanç biçimi özelliklerini, eski/yeni bilgiyi üzerinde taşıması yanında bugüne kadar
sadece sözlü tarih yoluyla anlatılmayan bir yaşam biçiminin izlerini iletmeyi başardığı görülmüştür. Ayakkabı
göstergeleriyle ile oluşturulan imgelerin, estetik ve tüketim arasındaki bağlantıda, çağımız tüketicilerin
çözümlenmesinde, estetik nesnenin imgelerle bütünleşmesinde ve sosyal konumun belirlenmesinde
günümüz sanatında önemli bir unsur olduğu görülmüştür.
Keywords: Güncel Sanat, Ayakkabı, Sanat Nesnesi, Seri Üretim, Hazır Nesne (Ready Made).
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Günümüzde bir yanda performans, happening, yönetmen tiyatrosu gibi modern tiyatro uygulamaları sıkça
karşımıza çıkarken diğer yanda klasik tiyatro düşüncesi varlığını korumaktadır. Bu bağlamda oyun metnine
yaklaşım üzerine farklı bakış açıları bulunur. Klasik tiyatro düşüncesi tema, mesaj, olay dizisi, motif gibi
dramatik öğeleri incelemeye yönelik tutum sergiler. Oysa günümüz oyun metinlerinde birden fazla ana
düşünce, birbirini izlemeyen olaylar, minimal düzeyde var olan ya da hiç olmayan diyalog örgüsü gibi yeni
metin özellikleri ile karşılaşırız. Bu nedenle yeni oyun analizi yöntemlerinin arayışı kaçınılmaz olmuştur. Bu
çalışmanın amacı oyun analizinde klasik ve modern yaklaşımları açıklamaktır. Çalışmada yöntem olarak
kaynak araştırması ve açıklamalarımızı destekleyecek örnek oyun metinleri incelenecektir. Araştırmanın
sonuç bölümünde, elde ettiğimiz bilgilerle klasik oyun analizi yöntemlerinin her oyun metnini incelemede
yeterliliği tartışılacaktır. Yeni oyun incelemesi yaklaşımlarının gerekliliği irdelenecektir.
Keywords: oyun metni, oyun analizi, yöntem, modern tiyatro
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KÜLTÜRLERARASI TİYATRO ETKİNLİKLERİNDE TEMEL SORUNLAR: MAHABHARATA ÖRNEĞİ
1

Araş. Gör. HATİCE ŞAŞMAZ - Dokuz Eylül Üniversitesi - sahne sanatları

Kültür kavramını açıklamak için sayısız tanım ortaya konmuştur. Bu tanımların ortak özelliği kültür
kavramının insan ile ilişkilendirilmesidir. Yaşama dair beslenmeden barınmaya, sanattan savaşa dek tüm
katmanları içine alan genel yapının ortak bileşeni insandır. Tiyatro sanatının da insan ile var olan bir sanat
olması, farklı insanları, farklı kültürleri tiyatro yoluyla bir araya getirme girişimleri geçtiğimiz yüzyılın en
önemli tiyatro hareketlilikleri arasında sayılır. Bu çalışmanın amacı kültürlerarası tiyatro etkinliklerinde
karşılaşılan sorunları belirgin kılmaktır. Çalışmada yöntem olarak Peter Brook’un “Mahabharata” etkinliği
odaklı kaynak araştırması yapılacaktır. Araştırmanın sonuç bölümünde kültürlerarası tiyatro etkinliklerinin
tiyatro sanatına katkısı kadar kaynak kültür ve hedef kültür bağlamında karşılaşılan sorunlar tartışılacaktır.
Mahabharata örneği üzerinden ele alınan sorunlar irdelenecek, farkındalığın artması hedeflenecektir.
Keywords: kültürlerarası tiyatro, Peter Brook, Mahabharata, temel sorunlar
Corresponding Author: Araş. Gör. HATİCE ŞAŞMAZ

“KELEBEK ETKİSİ/ BUTTERFLY EFFECT” (2004) KARAKTERLERİ ÜZERİNE PSİKANALİTİK BİR
ÇÖZÜMLEME
2

1 Doç. Dr. MEHMET YILMAZ - Ordu Üniversitesi - Sinema ve Televizyon
Y. Lisans Öğr. FERDİ CANDAN - Ordu Üniversitesi - Sinema ve Televizyon

“Kelebek Etkisi” (2004) filmi karakterlerinin olağan dışı gibi görünen yaşam öykülerini ve yaşadıkları sıra dışı
olayları psikanalitik film çözümleme yöntemini kullanarak analiz etmeyi amaçlayan bu çalışmada, öncelikle
psikanalitik eleştiri yönteminin sinema ile olan bağına projeksiyon tutulmaya çalışılmaktadır. Sigmund
Freud’un çağdaşları olan psikanalistlerin, psikanalitik kuramı geliştirerek anormal psikolojiyi psikanalitik tanı
yöntemlerini kullanarak betimlemeleri, psikopatolojinin ilginç ruhsal sorunlarının incelenmesinde
araştırmacılara rehberlik etmektedir. Söz konusu birikim, “Kelebek Etkisi”ndeki karakterlerin inşasında ve
olaylar dizisinin akışında önemli ölçüde ilham alınan ve çözümlemenin merkezine konumlandırılan
“dissosiyasyon” olgusunun analizinde de yol gösterici olmaktadır. Psikanalitik çözümleme için son derece
elverişli bir anlatıya sahip filmde, ilkel savunma süreçlerinden “dissosiyasyon” mekanizmasını aşırı şekilde
kullanan ve kaçınılmaz olarak ruh sağlığı bozulan karakterlerin temel sürükleyici öğe olması dikkat çekicidir.
Psikanalitik tanılamanın bilimsel alt yapısı ve psikanalitik film analizi birlikteliğinden oluşan bir yaklaşım ile
filmdeki karakterlerin anormal psikoloji, dissosiyatif kimlik bozukluğu, dissosiyatif amnezi, dissosiyatif füg
ve depersonalizasyon gibi ruhsal bozukluklara sahip olduğu belirlenmektedir. Çalışmada, psikanalitik film
çözümleme yöntemi çerçevesinde anormal psikoloji ve psikanalitik tanılamadaki literatür ve gelişimden
yararlanılarak Evan Treborn karakteri analiz edilmek istenmektedir.
Keywords: Psikanalitik film çözümleme, psikanaliz, dissosiyasyon, dissosyatif bozukluklar
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BEYAZ PERDEDE GEÇ KALMIŞ POLİTİK BİR YAKLAŞIM OLARAK “ÜLKÜCÜ SİNEMA” ARAYIŞI:
“ANKARA YAZI- VEDA MEKTUBU” ÖRNEĞİ
2

1 Doç. Dr. MEHMET YILMAZ - Ordu Üniversitesi - Sinema ve Televizyon
Y. Lisans Öğr. SELÇUK KÜPÇÜK - Ordu Üniversitesi - Sinema ve Televizyon

Türk siyasal sinemasında ele alınan önemli temalarından olan 12 Eylül 1980 askeri darbesi ve eksenindeki
sosyo-politik olayların ağırlıklı olarak “Türk Solu”nun argümanları perspektifinden inşa edildiği ve 1980
öncesi yaşanan “şiddet” tarihinin bu ideolojik tarafların yorumlarından hareket ile beyaz perdeye aktarıldığı
gözlenmektedir. Anılan dönemde etkili bir role sahip olan ülkücü hareketin konum alışı üzerinden
kurgulanan film örneklerinin son derece az olması ise bu tür filmlerin anlatısına ait ideolojik dengeyi
kaçınılmaz olarak bozmaktadır. Türk siyasal sinemasında uzun yıllar boyunca da ülkücü bakış açısının dikkat
çekici düzeyde egemen olduğu yapımlar gösterime girmemektedir. Yakın tarihte, 12 Eylül 1980 askeri
darbesi temalı çekilen ve ardı ardına vizyona giren iki film (“Kafes” ve “Ankara Yazı-Veda Mektubu”) ülkücü
hareketin bakış açısı ile şekillenmeye başlayan yeni bir sinemasal dil arayışı konusundaki değerlendirme
ihtiyacını yeniden gündeme getirmektedir. Bu bağlamda köken kazısının 1978 yılında çekilen “Güneş Ne
Zaman Doğacak”a kadar götürülebileceği ülkücü bakış ile şekillenen film örneklerinin “Ülkücü Sinema” adı
altında yeni bir Türk politik sinema türü biçiminde kategorize edilmesi çerçevesinde “Ankara Yazı-Veda
Mektubu” filmi analiz edilmek istenmektedir. Bu çalışmada, ülkücü hareketin doğuşu, çizmiş olduğu tarihsel
hat, geçirdiği dönüşümler doğrultusunda bahsi geçen düşünce pratiğinin izlerini taşıyan ve ülkücü bakış ile
inşa edilen “12 Eylül Filmleri”yle ortak temalara yaslanan “Ankara Yazı-Veda Mektubu” filmi tematik film
analizine tabi tutularak değerlendirme konusu yapılmaktadır.
Keywords: Milliyetçilik, Ülkücülük, Ülkücü Sinema, 12 Eylül Darbesi, film analizi
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SİNEMATOGRAFİK BİR ANLATIM ÖĞESİ OLARAK UZUN ÇEKİM: “BIRDMAN VEYA CAHİLLİĞİN
UMULMAYAN ERDEMİ” ÖRNEĞİ
Doç. Dr. MEHMET YILMAZ - Ordu Üniversitesi - Sinema ve Televizyon
Y. Lisans Öğr. YILMAZ DEMİR - Ordu Üniversitesi - Sinema ve Televizyon

1
2

Filmin en küçük birimi kabul edilen ve kameraya kayıt komutunun verilip komutun sonlandırılmasına kadar
geçen sürede elde edilen görüntü kaydını anlatan çekimin süresinin kesintisiz biçimde uzatılması, filmin
gerçeklik ve zaman algısında anlam bakımından farklılıklar oluşturabilmektedir. Teknik olarak bu “uzun”
çekim biçimi; uzun çekim, plan-sekans, sekans çekimi, sürekli çekim veya çekim içinde kurgu gibi adlar ile
anılmaktadır. Yönetmenler tarafından daha kısa çekimlerin kurgulanması ile elde edilen akışta olduğu gibi
mevcut kayıtlı görüntüler arasındaki atlamalara meydan vermemesi dolayısı ile daha yoğun bir gerçeklik ve
daha güçlü bir zaman algısı için uzun çekim tekniğinin tercih edildiği görülmektedir. Uzun çekim tekniği
sayesinde insan gözünün bakış açısına daha da yaklaşılmakta, izleyiciye mekânı daha iyi tanıma fırsatı
verilmesinin yanısıra yönetmenin oluşturmaya çalıştığı filmsel ve mekânsal parçaların izleyici tarafından
daha iyi birleştirilip anlamlandırılması sağlanmaktadır. Bu teknik aynı anda her yerde olma deneyiminin
izleyiciye yaşatılması bakımından da etkili bir fırsat sağlamaktadır. Uzun çekimin sinemadaki son örneğini
Meksika asıllı yönetmen Alejandro González Iñárritu’nin görüntü yönetmeni Emmanuel Lubezki ile birlikte
ilk çalışması olan ‘‘Birdman veya Cahilliğin Umulmayan Erdemi’’ vermektedir. Filmde yönetmen Iñárritu,
uzun çekim tekniğini filmin ana karakteri Riggan’ın çevresinde olup bitenleri, izleyiciye sanki yanında
izliyormuş gerçekliğini uyandırmak ve bu takibi bir an olsun bırakmama/bırakamama sürekliliğini
hissettirmek adına kullanmaktadır. Bu çalışmada; gerçeklik ve zaman algısı bakımından uzun çekim
tekniğine, tekniği kullanan yönetmenler ve tekniği tercihlerine ilişkin tespitler eşliğinde tekniğin son örneğini
veren Alejandro González Iñárritu’nun “BIRDMAN VEYA CAHİLLİĞİN UMULMAYAN ERDEMİ”ne projeksiyon
tutularak, kuramsal bir ele alış ve filmler arası karşılaştırmalar ile ‘‘Birdman’’e uzun çekimin kattığı anlatım
olanakları değerlendirilmek istenmektedir.
Keywords: Uzun çekim, gerçeklik ve zaman, Birdman, Alejandro González Iñárritu
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YEŞİLÇAMDA FİLM YAPIM SÜRECİ
1

Yrd. Doç. Dr. DERYA ÇETİN - Abant İzzet Baysal Üniversitesi - radyo televizyon sinema

Türkiye’de sinema başlangıcından yaklaşık 1950’li yıllara kadar yabancı film ithalatının ve gösteriminin
ağırlıkta olduğu bir yapıda işlemiş, yerli yapımcılık faaliyetleri sınırlı kalmıştır. 1950’lerden sonra ise yerli
yapımcılık hızla yükselmiş, sinema halkın tek popüler eğlence aracı olarak büyük bir iş koluna dönüşmüştür.
Yapım, dağıtım ve gösterim ayaklarından oluşan sinemanın incelenmesinde bitmiş ürünler olan filmler
hakkında çok sayıda araştırma olmasına karşın film yapım süreci ve dağıtım sistemleri üzerine pek fazla
çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada; yerli sinemanın altın çağı olarak adlandırılan Yeşilçam
dönemindeki film yapım sürecinin, Üç Tekerlekli Bisiklet (Lütfi Akad/Memduh Ün, 1962) adlı filmin yapım
süreci üzerinden incelenmesi amaçlanmaktadır. Yapım sürecine dair doğrudan literatürün sınırlılığı
nedeniyle çalışma; sinema tarihine ilişkin kaynakların yanı sıra, anılar, gazete ve dergi haberleri, röportajlar
ve belgeseller gibi kaynaklardan da yararlanmaktadır. Ayrıca elde edilen bulgular, yerli yapımcılığın, diğer
bazı ülke sinemalarındaki yapım süreçlerine benzerlikleri ve özgünlükleri bağlamında tartışılmaktadır.
Keywords: Sinema,yapımcılık, film yapımı,yeşilçam
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ÜLKEMİZDE YAYINLANAN FASTFOOD AFİŞLERİNİN GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI AÇISINDAN
ÇÖZÜMLENMESİ
1

Araş. Gör. MERVE İLHAN - Gedik Üniversitesi - görsel iletişim tasarım bölümü

Özet Günümüzde fastfood tüketimi oldukça yaygındır. Rekabet dünyasında yer alabilmek ve hedef kitleye
ulaşabilmenin çeşitli yolları mevcuttur. Fastfood ürünlerinin tanıtımı, bir çok reklam araçları yoluyla olduğu
gibi grafik sanat ürünü olan afişle de yapılmaktadır. Bu araçlardan biri de afiş tasarım çalışmalarıdır. Afiş
tasarımları sayesinde birçok ürünün tanıtımı yapılabilmektedir. Afiş tasarımı yoluyla istenilen mesaj hedef
kitleye görsel ve yazılı olarak ulaştırılmaktadır. Bu araştırmanın hedefi görsel iletişim tasarımı açısından
fastfood afişlerinin çözümlenmesidir. Araştırmada yer alacak afişler popüler olan, en çok tercih edilen
markalar olacak şekilde tercih edilmiştir.
Keywords: FASTFOOD, AFİŞ, GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
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RESSAM ŞÜKRÜ ERDİREN ESERLERİNE SANATSAL BAKIŞ
1

Öğr. Gör. YILDIRIM ONUR ERDİREN - Namık Kemal Üniversitesi - Endüstri Ürünleri Tasarımı

Asker kuşak ressamların önemli temsilcilerinden biri olan Ressam Şükrü Erdiren’in eserlerine sanatsal bir
gözle bakmak, eserlerini daha iyi görmemizi ve anlamamızı sağlamaktadır. Yağlıboya ve karakalem
çalışmaları olan Şükrü Erdiren’in eserleri önde gelen müzelerde sergilenmektedir. Resimlerini sanatsal
açıdan incelerken, resmin türü, tekniği, dönemi, duygusu, tasarımın hammeddeleri ve ilkelerini dikkate
almak, sanat severin eseri yorumlamasında önemli olmaktadır. Ayrıca eserleri felsefik açıdan incelemek ve
estetik boyutta yorumlamak sanat severin esere bakışını ve onu yorumlamasını etkileyebilmektedir. Sanat
eserleri estetik açıdan estetik obje, estetik süje, estetik değer ve estetik yargı olarak incelenebilmektedir.
Bu çalışmanın amacı, Şükrü Erdiren resimlerini sanatsal açıdan bakmak ve estetik olarak yorumlamaktır.
Keywords: Şükrü Erdiren, eser, sanatsal bakış
Corresponding Author: Öğr. Gör. YILDIRIM ONUR ERDİREN

DERİ TASARIMINA ESTETİK AÇIDAN BİR BAKIŞ
1

Öğr. Gör. YILDIRIM ONUR ERDİREN - Namık Kemal Üniversitesi - Endüstri Ürünleri Tasarımı
2 Yrd. Doç. Dr. NURAY OLCAY IŞIK - Namık Kemal Üniversitesi - Deri Mühendisliği

İnsanlık tarihi kadar eski olan derinin kullanımı günümüzde de oldukça önemlidir. Deri kullanılarak yapılan
tasarımlar sıkça görülmektedir. Özellikle giyim ve mobilya tasarımları deri sektörü ve tasarımcılar için son
derece önemlidir. Estetik yani sanat felsefesi, genelde üzerine yoğunlukla konuşulan ve tartışılan bir konu
olmuştur. Derinin estetik açıdan incelenmesi bireylere farklı bir bakış açısı sağlamaktadır. Deriyi estetik
açıdan incelemek gerekirse, süje, obje yani ontolojik, epistemolojik ve fenomenolojik olarak incelemek
gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, deri ürünlerine ve deri ürünleri tasarımına estetik bir bakış açısı
getirilecektir. Bu sayede, hem deri sektöründe üretilen ürünlerin tasarımları hem de sanatın dericiliğe
bakışında farklı bir vizyon sağlanması hedeflenmektedir.
Keywords: deri, tasarım, estetik bakış
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SOSYAL - KÜLTÜREL AFİŞLERİN GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI AÇISINDAN ÇÖZÜMLEMESİ :
ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ AFİŞİ ÖRNEĞİ.
1

Araş. Gör. MERVE İLHAN - Gedik Üniversitesi - görsel iletişim tasarım bölümü

Birçok ürünün görsel tanıtım yollarından biri afiştir. Sinema ürünlerinin tanıtımı afiş yoluyla da
yapılmaktadır. Çalışmada, her yıl Antalya Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlemiş olduğu “Uluslararası Antalya
Film Festivali” etkinliğinin, on festival afişi görsel iletişim tasarımı bağlamında görsel öğeler açısından
incelenmiştir. Bu çalışmada ele alınan afişler rastrantısal olarak seçilmiş olup; tasarımın okunurluğu,
tasarımın algılanırlığı ve tasarımın anlam aktarımını içeren kriterler temelinde incelenmiştir. Afişler temel
tasarım ilkeleri, grafik tasarım ilkeleri, Gestalt ilkeleri göz önünde bulundurularak çözümlenmiştir.
Keywords: kültürel afiş,film afişi, festival
Corresponding Author: Araş. Gör. MERVE İLHAN

GRAFİK TASARIM VE MEKAN İLİŞKİSİ
1

Yrd. Doç. Dr. RAHŞAN FATMA AKGÜL - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Grafik Bölümü

Mekan ve grafik tasarım arasındaki ilişki, görsel iletişimde tasarımın temel öğeleri arasında yani grafik
tasarımın temeliyle başlar. Mekan kendini her şeyi kapsayan bir boşluk olarak tanımlasa da hiçbir zaman
yalnız kalmaz. Geçmişe ve geleceğe tanıklık eden mekan; grafik tasarımla olan ilişkisini çok kez farklı tasarım
disiplinlerinde göstermiştir. Mimari ve iç mimari tasarımları mekandaki boyutsal algıyı arttırmak ve ona
kimlik kazandırmak açısından önemlidir. Bu önem aynı zamanda iletişimi de belirler. Çalışmanın amacı;
görsel ve sembolik boyutu olan mekanın sınırladığı unsurlar ile grafik tasarımın bundaki rolünü belirlemek
ve var olan mekan içerisinde doğru iletişimi tasarımsal anlamda kurma yöntemlerini tartışmaktır.
Araştırmada; grafik tasarımını mekan ilişkisi bağlamında tartışan tasarım literatürü ile tasarımcıların
görüşlerinin karşılıklı irdelendiği kuramsal literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Makale ile ilgili yapılan ön
çalışmada grafik tasarımının mekanla ilişkili biçimde tasarlanmasının estetik kriterlerinin tekil olmadığı, bu
konuda ekoller bağlamında farklı görüşlerin var olduğu gözlenmiştir. Özellikle 2000’ li yıllardan sonra ticari
kaygı yoğunluklu grafik tasarım çalışmalarının özgün tasarımsal kimliği yaraladığı kanısına varılmıştır. Bu
alanın toplumsal ve kültürel söylemlerinin güçlendirilip tasarımcının kendisini özgürce ifade etmesi
gerekliliği görüşü güçlenmiştir. Grafik tasarımcılar, yayınladıkları “First Things First Manifesto 2000” ile
iletişim kurgularını küresel ticari yapıda reklam amaçlı ticari kaygılar için kullanmak yerine sosyal, kültürel
ve eğitsel konulara yönlendirmeyi tercih etmişlerdir. Bu yönelim, onları görsel iletişimin özgür ifadelerine
yönlendirmiştir. Mekana yeni bir dil kazandıran grafik tasarım, mağazalar, vitrinler, fuarlar ve müzelerde
kendini yaratıcı bir biçimde göstermiştir. Bu gelişmeler, mekanın ve iletişimin iç içe olduğu grafik
tasarımında yeni özgün denemelerin çoğalmasını sağlamış, tasarım ürünlerinin toplumla buluşmasını
yoğunlaştırmıştır.
Keywords: Mekan, Çevresel Grafik Tasarımı, Grafik Tasarım, “First Things First Manifesto 2000”.
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GRAFİK TASARIMI BAĞLAMINDA E-TİCARET WEB SİTELERİ
1

Öğr. Gör. ÖMER ZAHİD KUBAT - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu - Grafik Tasarımı

İnternet ortamında alışveriş 2000’li yılların başlarından itibaren ivme kazanarak artmıştır. Bu artışın en
önemli kısmı büyük yada küçük ticari kuruluşların ve sonrasında bireysel olarak ticaret yapma isteğinde olan
kişilerin elektronik ortamdaki ticareti kısa adı ile e-ticareti keşfetmesiyle oluşturulmuştur. E-ticaret ile
birlikte hem internet teknolojilerinin hem de web arayüz tasarımlarının ticari alanda geliştirilmesi zaman
içerisinde sağlanmıştır. Duruma binaen bu çalışmada, e-ticaret web sitelerinin arayüz tasarımları ve arayüz
içerisinde kullanılan grafik tasarım öğelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Türkiye ve Dünyadan üç önemli eticaret web sitesinin grafik tasarım öğeleri, renk, biçim, çizgi, uyumluluk ve sayfa düzenlemesi kriterlerine
göre incelenip yorumlanmıştır. Genel olarak incelenen web sitelerinde beyaz alanlar yoğunlukla kullanılarak
ürünlere dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Kurumsal renk ve çizgi, tasarımın dışına çıkılmadan oluşturulmuştur.
İçeriğin ana sayfada vitrin mantığında görüntülenmesi amacıyla farklı ızgara (grid) yapılarıyla sayfalar
düzenlenmiştir. Web tasarımlarında ekran esnek yapıda (responsive) kullanılmış olmasına rağmen bu
yapının genelinde kullanım sorunları gözlenmektedir. İnternet teknolojileri ile donatılmış web arayüz
tasarımları, kurumsal yapısını tanıtmanın yanında içeriklerini kullanıcılarına göstermede de daha esnek ve
yapıcı olmaktadırlar. Buradaki esnek yapının amacı, içeriğe daha rahat ulaşılıp anlaşılmasının sağlanmasıdır.
E-ticaret, amacında var olan ürün tanıtımı ve satış karakterini, web arayüz tasarımının kullanıcıyla
oluşturmuş olduğu iletişimin gücü ile sağlamaktadır.
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İŞİTME ENGELLİLER YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI LOGOLARININ ANALİZİ
1

Öğr. Gör. ÖMER ZAHİD KUBAT - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu - Grafik Tasarımı

Grafik tasarım ilkelerinin uygulandığı logo tasarımları, taşıdığı anlam ile kurumların ve birçok
organizasyonun anlatımına bir iletişim aracı olarak yardımcı olmuştur. Ayrıca logo tasarımları özgünlükleri
ile birlikte ayırt edici özelliğe sahip olmaktadırlar. Bu özellik ile birlikte Deaflympics yani İşitme Engelliler Yaz
Olimpiyat Oyunları’nın bütün logo tasarımları birbirinden neredeyse tamamen farklılık göstermektedir. Bu
araştırma kapsamında İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları organizasyonunun 2017 yılına kadar yapılan
23 logo tasarımı renk, biçim, görsel düzenleme, tipografi, uyumluluk ile birlikte organizasyon ve yapılmış
olduğu bölge özelliklerinin uygunluğu estetik nitelikler bağlamında analiz edilmiştir. Analizde özellikle
karşılaşılan durumlardan biri, organizasyonun yapıldığı bölgenin özelliklerinin logo tasarımına aktarılmamış
olmasıdır. 1939 yılından önce yapılmış tasarımlarda logo tasarımında bulunması gereken özellikler
gözlenmemiştir. Logo tasarımlarının anlam bütünlüğü sağlaması açısından yapılmış olduğu organizasyon
veya kurumun özellikleri düşünülerek tasarıma aktarılmasıyla oluşturulması gerekmektedir.
Keywords: Logo, Deaflympics, Grafik Tasarım, Görsel İletişim, Kurumsal Kimlik
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TURİZM TANITIMINDA AMBALAJ TASARIMININ ÖNEMİ VE GRAFİK TASARIMI EĞİTİMİNDE BİR
UYGULAMA ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ
1

Öğr. Gör. MEHMET EROL ÇOPUR - Kırklareli Üniversitesi - Grafik Tasarım

Küreselleşen dünyada ülkelerin tanıtımı ve bu bağlamda turizm pazarlamasındaki rekabetçi koşullar
markalaşmayı kaçınılmaz hale getirmektedir. Markalaşma sürecini başarı ile yürütebilen ülkelerin turizm
pazarında daha çok tercih edildikleri ve pazardan daha çok pay alabildikleri gözlemlenmektedir. Markalaşma
ile turizm pazarındaki payı artırmada, tanıtımı yapılan ülkelerin yöresel değerleri ve ürünleri de bu süreçte
önem kazanabilmektedir. Markalaşma sürecinin önemli adımlarından biri olarak düşünülen ambalaja; “ürün
görünürlüğü, farklılık, dikkat çekicilik, işlevsellik, estetik vb.” anlamlarda bakıldığında ise grafik tasarım
devreye girmektedir. Çünkü görsel iletişim ve etkileşim süreçlerinde geniş bir yelpazede ürünlerin ortaya
konulduğu grafik tasarım alanının ana konularından biri ambalaj tasarımıdır. Bu çalışmada turizm
tanıtımında ambalajın önemi çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır. Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz
Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı müfredatında yer alan Ambalaj Tasarımı dersinde 2016 –
2017 eğitim - öğretim yılında bu dersi alan öğrencilere “Turizme Yönelik Ambalaj Tasarımı” konusu final
ödevi olarak verilerek şu problemlere çözüm üretmeleri istendi: Türkiye’nin doğal, tarihi ve kültürel varlıkları
turizme yönelik ambalajlara nasıl yansıtılabilir? Ülkenin marka potansiyeli olabilecek ikonları ambalaj
tasarımında nasıl kullanılabilir? Grafik tasarımı eğitimi alan öğrenciler, yöresel ürünlerin ve dolayısı ile
ülkenin tanıtımına farklı ambalaj tasarımı önerileri ile katkı sunabilir mi? Bu sorulardan hareketle ortaya
konulan çözüm örnekleri ise çalışmanın önerilerini oluşturmaktadır.
Keywords: ambalaj, tasarım, tanıtım, turizm
Corresponding Author: Öğr. Gör. MEHMET EROL ÇOPUR

SEMPOZYUMLARDA TANITIM AFİŞLERİNİN ÖNEMİ VE GRAFİK TASARIM İLKELERİ AÇISINDAN
İRDELEMELER
1

Öğr. Gör. MEHMET EROL ÇOPUR - Kırklareli Üniversitesi - Grafik Tasarım

Bilimsel etkinliklere katılımcı yoğunluğu sağlama, saygınlık kazandırma ve belki de en önemlisi kurumsal
anlamda sürekliliğin sağlanabilmesi hedefleri ile yaklaşıldığında sempozyumlar tanıtımı yapılması gereken
organizasyonlardır. Bu durumda en yaygın akademik etkinlikler olarak düşünülebilecek olan
sempozyumların tanıtımlarında kullanılan görsel materyallerin önemi artmaktadır. Gerek ulusal gerekse
uluslararası boyutta ve farklı disiplinlere, çalışma alanlarına yönelik olarak düzenlenen sempozyumların her
geçen gün sayısal olarak artış göstermeleri de bu önemi pekiştirmektedir. Grafik tasarımın tarihsel sürecinde
afişler en eski tanıtım materyalleri olarak görülmektedir. Afişlerin günümüz grafik tasarım kriterleri ile
yapılandırılması ise başarılı bir görsel iletişimin ve buna bağlı olarak etkili bir tanıtımın gerçekleşebilmesinde
doğrudan etkili olabilmektedir. Bu çalışmada tanıtım materyallerinden biri olan afişler genel yönleri ile ele
alınarak sempozyum afişlerinden araştırmanın sınırlılığı dahilinde belirlenenlerin, grafik tasarım kriterleri ile
irdelenmesi hedeflenmektedir. İrdeleme sonucunda elde edilecek bulguların düzenlenecek olan yeni
sempozyumların tanıtım afişlerine tasarım aşamasında katkı sunabileceği düşünülmektedir.
Keywords: afiş, tanıtım, grafik tasarımı
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SOSYAL KİMLİK İNŞASINA MEKAN BAĞLAMINDA BİR AÇILIM: ANKARA GÜVENPARK ÖRNEĞİ
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Mekan kavramı genellikle özdeksel bir yaklaşımla ele alınmakta; varoluşundaki ve gündelik deneyimdeki
anlamları göz ardı edilmektedir. Ancak ölçek fark etmeksizin her mekan, temel gereksinimlere hizmet eden
bir zeminden ötesini sunmakta; birey ya da toplum varlığının dışavurumu olarak yaşama katılmaktadır. Bu
yaklaşım ile, bireyin kendini ve çevresindeki ilişkileri tanımladığı özel mekan kavramı öne çıkarken;
toplumun kimlik ve belleğinin somutlaştığı kentsel mekan kavramının önem kazandığı görülmektedir. İki
biçimleniş sürecinde de bireyi kapsayan, tanımlayan, birleştiren ya da ayrıştıran olarak, sosyal kimlik olgusu
belirleyici rol oynamaktadır. Sosyal kimlik; bir toplumun belleğiyle ilişkili olarak toplumda yer alan bireylerin
aidiyet bağıyla bağlandığı, politik-ideolojik, ekonomik ve kültürel altyapı üzerine konumlanan toplumsal bir
özdür. Her bireyin bu sosyal kimlik ile kendini özdeşleştirmesinde kentsel mekan deneyimi, hem tarihi
sürekliliği olan bir temel hem de tüm bireyleri birleştiren ve bireylerin arasındaki ilişkilerin sistemini
belirleyen bir çerçevedir. Bu bağlamda; kentsel mekanda sosyal kimliğin oluşumu ve değişimindeki
pratiklerin bir inşaası özetlenirken; özel mekanda ise bu kimliğin değer yargılarını, inancı ve kültürünü
taşıyan bireylerin gündelik deneyimleri bu kimliğin özünde tekrarlanmaktadır. Yapılan bu çalışmada, sosyal
kimliğin tanımı ve içeriği tartışılmakta; bu tartışmanın belirleyicisi olarak kentsel mekan kavramına
yoğunlaşılmaktadır. Bu doğrultuda kentsel mekanın farklı ölçeklerdeki anlamları ve sosyal kimliğin
inşasındaki rolü araştırılmış; Ankara Kızılay Meydanı’nda konumlanan Güvenpark çalışmanın alanı olarak
belirlenmiştir. Yapıldığı dönem için politik-sosyolojik değişimin bir sembolü olarak yorumlanabilen
Güvenpark, değişen sosyal kimliğin de deneyimlendiği farklı bir mekan kurgusu topluma sunmaktaydı. 1935
yılında yapımı tamamlanan Güven Anıtı ile, bu sosyal kimliğin yansıması bir sanat eseri aracılığıyla
mekandaki tanımını güçlendirdi. Ancak o dönemden günümüze yaşanan süreç, Ankara için bu mekanın
sosyal ve fiziki sınırlarını değiştirmiş; gündelik yaşamdaki okunurluğunu tartışılır hale getirmiştir. Yapılan bu
çalışma, bu sürece dikkat çekerek, süreci sosyal kimlik bağlamında irdelemek amacındadır. Bu amaçla
literatür çalışması yapılmış; mekanın süreç içindeki fotoğraflarından yararlanılmıştır.
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Corresponding Author: Doktora Öğr. EDA BALABAN VAROL

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
528

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

GÜNÜMÜZ AFİŞ SANATINDA GÖRSEL DİL VE YAKLAŞIM: KÜLTÜREL AFİŞLER ÜZERİNE BİR
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Afiş bir ürün ya da hizmetin tanıtım ve reklamını yapmak, bir etkinliği duyurmak ya da sosyal, siyasi, kültürel
konularda bir mesaj vermek amacıyla tasarım kaygısı güdülerek oluşturulan bir görsel iletişim aracıdır. Afiş,
ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarında yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu dönemde afiş sanatı halkın vatandaşlık
duygularını harekete geçirerek yerli mallarını kullanmaya teşvik etmiştir. Yıllar içinde gelişen afiş sanatı
bugün de en önemli görsel iletişim araçlarından biri olma özelliğini korumaktadır. Ticari, sosyal, siyasi ve
kültürel alanlarda yapılan afişler günümüzde halen geniş kitlelere hitap edebilmekte ve onları
etkileyebilmektedir. Bu noktada kültürel afişler reklam amaçlı afişlere kıyasla daha az ticari kaygı gütmesi
ve bu alanda ekonomik bir rekabet ortamının olmaması nedeniyle diğer türlere kıyasla daha özgür bir ifade
alanı olarak öne çıkar. Tiyatro, sempozyum, seminer, festival, sergi gibi sanatsal ve kültürel etkinlikleri
duyurmak ve tanıtmak amacıyla yapılan kültürel afişler, bu alanda çalışan tasarımcının da daha özgür ve
yaratıcı olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle kültürel afişler, afiş sanatının geçmişten günümüze görsel
açıdan değişim ve dönüşümünün rahatlıkla izlenebileceği bir alandır. Bu araştırmada Cumhuriyet
döneminden günümüze kültürel afişlerin grafik tasarım açısından değişimi araştırılarak özellikle 2016-2017
yıllarında Türkiye’de yapılan örneklerle günümüz kültürel afişlerinde görsel dil ve yaklaşım okunurluk ve
okuturluk özelliklerine göre incelenmiştir. Sergi, tiyatro, seminer, festival gibi çeşitli alanlardan afişlerde
okunurluk; kullanılan yazı karakteri, yazı karakteri ölçüsü, espas gibi tipografik özelliklere göre, okuturluk ise
temel tasarım ilkelerine göre ele alınmıştır. Sonuç olarak afişlerde genel olarak okunurluğun ikinci plana
atıldığı, okuturluk açısından bakıldığında ise sanatçının kişisel tercihlerinin öne çıktığı postmodern
yaklaşımların öne çıktığı görülmüştür.
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Out-of-home (OOH) reklam olarak da bilinen açık hava reklamcılığı, tüketiciye evin dışında ulaşan her tür
reklamı tanımlayan geniş bir terimdir. Açık hava reklamcılığı tıpkı radyo, televizyon ve sinema reklamcılığı
gibi kitle pazar mecralarından biridir. Sıklığı, ulaşılabilirliği, yaratıcı çözümlere açık olması ve kişi başına
düşen maliyetin düşük olması gibi nedenlerle açıkhava reklamcılığı yoğunlukla tercih edilmektedir.
Günümüzde gelişen teknoloji ve küreselleşmenin bir sonucu olarak reklamcılık zaman ve mekan açısından
geleneksel medyanın sunduğu olanakları aşmış durumdadır. Bu ortamda benzerlerinin arasından sıyrılarak
fark edilebilmek de her zamankinden daha zor hal almıştır. Kendi içinde birçok farklı türü bulunan açıkhava
reklam panoları, çeşitli şekillerde şehrin birçok farklı noktasında karşımıza çıkmaktadır. İzleyicinin genellikle
birkaç saniye bakabildiği bu reklam panolarının hedef kitleye ulaşabilmesi için doğru yerlerde
konumlandırılması, sokakta birçok görsel uyaranın arasından sıyrılabilecek dikkat çekici ve etkileyici bir
tasarıma sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle açıkhava reklamlarının görsel tasarımı büyük önem
taşımaktadır. Bu araştırmada en eski açık hava reklamcılığı mecralarından biri olan reklam panoları grafik
tasarım açısından incelenerek izleyiciye ulaşmasını sağlayan görsel unsurlar analiz edilmiştir. Günümüzde
yapılan uygulamalarda izleyicinin dikkat ve algısını harekete geçiren renk, tipografi ve çarpıcı imgelerin
kullanımının yanı sıra reklam panolarında üç boyut ve etkileşim özelliklerinin oldukça yaratıcı şekillerde
kullanıldığı görülmüştür.
Keywords: Açık hava reklamcılığı, açık hava reklam panoları, billboard, grafik tasarım.
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1

Son yıllarda, çeşitli alanlardaki görüntüler üzerinde yapılan çalışmalar oldukça önemli bir hale
gelmiştir.İnsanın görme sisteminin yaptığı işlemlerin bilgisayar ortamında gerçekleştirilme işlemi olan
görüntü işleme alanında çok hızlı gelişmeler olmaktadır. Özellikle grafik tasarımı, tıbbi biyomedikal
görüntülerin işlenmesi, uzay ve havacılık alanlarında uydu ve radar görüntülerinin değerlendirilmesinden
plaka tanımaya, meyvelerin büyüklük sınıflandırmasına kadar çok çeşitli alanlarda görüntü işleme teknikleri
kullanılmaktadır. Bu çalışmada,temel görüntü işleme teknikleri ve grafik tasarımdauygulama alanlarından
olan görüntü iyileştirme, parlaklık, karşıtlık, çözünürlük, eşikleme ve doku transferi gibi çeşitli yapılar ele
alınarak görüntü üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Keywords: Görüntü İşleme, Ön İşlem, Görüntü Zenginleştirme, Çözünürlük
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Günümüzde sosyal ve yazılı medyanın aktif olarak kullanılması ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile
birlikte Yükseköğretimde eğitim veren Grafik Tasarım bölümlerinin önemi ve tercih edilebilirliği büyük
oranda artmıştır. Bu bölümlerden mezun olan öğrenciler sektörün çeşitli paydaşlarında görev almaktadırlar.
Bu alanların en önemli paydaşlarından birisini baskı sektörü oluşturmaktadır. Baskı sektörü, öğrencilerin
mezun olduktan sonra büyük çoğunluğunun istihdam edildiği alandır. Baskı sektöründe üretim alanına ve
baskının gerçekleştiği görüntüyü taşıyan taşıyıcı malzemesinin yapısına göre baskı teknikleri ve makineleri
bulunmaktadır. Grafiker baskı tekniklerine göre çalışma yapmak zorundadır. Bu çalışmada sektörde görev
alacak grafikerlerin sektörün ihtiyaçlarını ne derecede karşıladığı ve sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak baskı
teknikleri ve makineleriyle alakalı yeterince eğitim alıp almadıklarına dair bir araştırma ve inceleme
yapılmıştır.
Keywords: Grafik Tasarım,Baskı Teknikleri,Baskı Makineleri,Baskı Hataları,Grafiker
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ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ KUŞ FİGÜRLÜ SERAMİK VE DOKUMA ÖRNEKLERİ
1

Öğr. Gör. Dr. AZİZE MELEK ÖNDER - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Seramik
2 Öğr. Gör. TEVHİDE AYDIN - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - El Sanatları

Saraylarında ve mimari yapılarında, seramik, mermer, alçı, ahşap, dokuma gibi oldukça bol sayıda zengin
figürlü tasvirlere yer veren Anadolu Selçuklular, kuş figürüne ayrı bir değer verdiği görülmektedir. Kuşların
Orta Asya Türk topluluklarında gelen koruyucu ruh ve asalet sembolü olarak kabul edilmesi, Anadolu
Selçuklu devlet hükümdarların ve devletin ileri gelenlerinin güç, kuvvet ve kudretinin bir göstergesi olarak
kendilerine ait farklı kuş biçimlerini seçtikleri bilinmektedir. Bu dönemde görülen kuş figürlerini çok çeşitli
biçimlerde yapılmış olduğu günümüze gelen eserlerden anlaşılmaktadır. Şahin, baykuş, karga, güvercin,
kumru, bülbül gibi kuşlar seramik ve dokuma örnekler üzerine farklı biçimlerde işlenmiştir. Çalışmanın
amacı, Anadolu Selçuklu Döneminde görülen seramik ve dokuma sanatlarında yapılan eserlerin incelenmesi
ve karşılaştırılmasının yapılması olarak belirlenmiştir.
Keywords: Anadolu Selçuklu Sanatı, Kuş, Seramik, Dokuma.
Corresponding Author: Öğr. Gör. Dr. AZİZE MELEK ÖNDER

AN EVALUATİON ON THE TURKİSH WEALTH FUND FROM THE POİNT OF VİEW OF THE
ADMİNİSTRATİVE LAW
1

Yrd. Doç. Dr. MUTLU KAGITCIOGLU - Altınbaş Üniversitesi - İdare Hukuku Anabilimdalı

The Turkish Wealth Fund Management Company (TWF ManCo.), which will be manage the Turkish Wealth
Fund (TWF), has been established on 26 August 2016, by the Law No. 6741 (the Law). TWF ManCo., which
is related to the Prime Ministry, is subject to the provisions of private law. The president and members of
TWF ManCo.’s board of directors and the general manager are appointed by the Prime Minister. The
principles regarding the structure and operation of TWF ManCo.’s, which has a wide scope of activity, are
determined by the Council of Ministers. Although the resources and funding are regulated in detail without
any limitations, no provision for the expenditure of TWF is provided in the Law. A number of legal and tax
exemptions have been envisaged for TWF ManCo., TWF(s), other companies and sub-funds. Until today,
the banks and companies with treasury shares in their capital and tremendous amounts of monetary
resources in treasury have been transferred to TWF by the decrees of the Council of Ministers. Considering
the audit principles and privileges of TWF, some problems may arise in terms of the Santiago Principle. On
the other hand, the characteristics of TWF in terms of its organic and functional nature also indicate that
TWF is not a full-fledged private legal entity and is close to the public institution’s status. In this respect, it
is important to determine the position of TWF in terms of the administrative law and in determining the
legal rules to be applied to the legal matters related to TWF. In this study, TWF will be evaluated from the
framework of the administrative law
Keywords: Turkey Wealth Fund, Turkish Wealth Fund Management Company, Turkish Administration Law.
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REFLECTİONS ON THE ADMİNİSTRATİVE LAW OF THE CONSTİTUTİONAL AMENDMENT OF 2017
1

Yrd. Doç. Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU - Altınbaş Üniversitesi - İdare Hukuku Ana Bilim Dalı

The current government system of the 1982 Constitution has changed with the Constitutional amendments
adopted as a result of referendum on 16 April 2017. In this new system, which is also referred to as the
"Presidential System", the President has become an executive power by itself, ending the double-headed
execution of the President and the Council of Ministers in the old system. The decrees having the force of
law which are organically, the acts of the executive organ, functionally, the acts of the legislative organ have
been abolished. The legal entity of the regulations of the Council of Ministers has also been terminated in
the same way. Instead of these constitutional instruments, a type of act called "presidential decree" has
been brought. On the other side, under certain conditions included in the Constitution, the presidential
decree can be issued in cases that can be regulated by the legislature. Moreover, in the context of
administrative jurisdiction, the High Military Administrative Court, which is the highest court in the military
administrative judiciary was abrogated. In this paper, the effect of the new system which emerged with the
2017 Constitutional amendments to the administrative law will be tried to be discussed.
Keywords: Constitutional Amendment, Executive Body, President, Administrative Law
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VERGİ UYUMUNDA VERGİ ORANININ ETKİSİ- THE IMPACT OF TAX RATE ON TAX COMPLIANCE
1

Araş. Gör. TUĞÇE AKDEMİR ALTUNBAŞAK - Ankara Üniversitesi - Mali Hukuk

Bir ülkenin vergi sisteminde yer alan vergiye ilişkin oranların belirlendiği ve güncellendiği unsurlar ile buna
ilişkin hazırlanan tarifelerin konuları, içinde bulunulan zamanın ve yerin sosyo-ekonomik yapısının gerekleri
doğrultusunda sürekli değişir ve şekillenir. Günümüzde de aynı şekilde bir taraftan vergi ödeme gücüne
ulaşmak için vergi oranları çeşitli sınıflandırmaya ve ayrıma tabi tutulmaya devam etmekte; diğer taraftan
esas alınan vergileme ilkeleri ile vergi tarifeleri içerisinde en adil olana ulaşma çabası baş göstermektedir.
Özellikle dolaylı vergileme söz konusu olduğunda ise, neden farklı sayıda pek çok vergi oranının uygulamada
olduğu araştırılması gereken önemli bir konuyu oluşturmaktadır. Bu konuda çalışma kapsamında baz alınan
OECD ülkelerinin vergileme politikasına bakıldığında, mükellefler üzerinde olumlu veya olumsuz olarak “algı,
tutum ve davranış” sürecinde çeşitli etkilerin doğmuş olduğu gözlenmiştir. Ekonomik, sosyal, siyasal ve mali
politikalar çerçevesinde alınan kararların etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi, mükelleflerin ancak
vergiye uyumu sağladığı takdirde gerçekleşebilecektir. Ayrıca mükelleflerin vergi oranı ile vergiye ilişkin
uyumu arasında doğru bir orantı olduğu kadar vergi tepkisi ile arasındaki ilişki de mükellef davranışlarının
ölçülmesi konusunda önem arz eden diğer bir konuyu oluşturmaktadır. Mükellef davranışlarında olumlu
veya olumsuz tutum, davranış ve tepkilerin temelini oluşturan “vergi kültürü”; sosyal/tarihi, siyasal ve
iktisadi disiplinlerin karışımından doğmaktadır. Ancak yüksek marjinal vergi oranlarının ve vergi idarelerinin
keyfi davranışlarının hakim olduğu toplumlarda vergi idareleri ile yükümlüleri arasındaki güven zedeleneceği
için vergi kültürü yozlaşmakta ve yüksek oranlı vergiler vergi kaçakçılığına sebebiyet vermektedir. İşte bu
sebeple sonuç olarak, devletin optimal seviyede vergi geliri elde edebilmesi, vergi oranları ile vergi
kültürü/ahlakı ve en önemlisi vergi uyumu arasındaki ilişkiye bağlı olacaktır. Ancak dikkat edilmelidir ki,
vergilemenin mali sınırını oluşturan vergi oranı ile vergi hasılatı arasında birebir ilişki yoktur ve bu ilişki
zamandan zamana, sektörden sektöre ve hatta ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.
Keywords: Vergi oranı, vergi tarifesi, vergi uyumu, vergi kültürü, vergi ahlakı
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KEFALET SÖZLEŞMESİNDE TBK’NİN 603. MADDESİNDE YER ALAN KİŞİSEL TEMİNATLARLA İLGİLİ
HÜKMÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
1

Öğr. Gör. DUYGU HİDAYET ARDA BAĞCE - İstanbul Rumeli Üniversitesi - hukuk

Çalışmamızda öncelikle kefalet sözleşmesinin tanımı ve koşullarına değinilerek, kefalet sözleşmesinin TBK.
m.603 gereğince; gerçek kişilerce teminat amaçlı olarak yapılan tüm sözleşmelere de uygulanacak olması,
bu düzenlemenin amacı ve sağlayacağı faydalar, hükmün uygulanması ile yaşanabilecek olumlu ve olumsuz
sonuçlar ele alınmıştır
Keywords: kefalet, Türk Borçlar Kanunu, kişisel teminat
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TÜRK MEDENİ KANUNU’NDA BABALIK DAVASI
1

Yrd. Doç. Dr. ÖZGE TUÇE GÖKALP - Kırklareli Üniversitesi - hukuk

Anne ile çocuk arasında soybağı doğum ile kurulmaktadır. Doğum ile kurulan bu bağın reddi mümkün
değildir. Çocuk ile baba arasındaki soybağında ise bir karine kabul edilmektedir. Çocuk, evlilik devam
ederken ya da evliğin sona ermesinden itibaren 300 gün içinde doğmuşsa, kocanın karine olarak çocuğun
babası olduğu kabul edilecektir. Ancak kocanın, babalık karinesini çürüterek soybağını reddetme hakkı
bulunmaktadır. Evlilik dışı doğan çocuklarda ise baba ile çocuk arasındaki soybağı hukuki işlem ile ya da
mahkeme kararı ile kurulabilecektir. 4271 sayılı Türk Medeni Kanunun 301.-304. maddeleri arasında babalık
davası düzenlenmiştir. Çalışmamızda, Türk Medeni Kanunu’nda yer alan bu maddeler ışığında babalık
davasının tanımı, şartları, davanın açılacağı mahkeme, bu davayı açmaya hakkı olan kişiler ve dava açma
süresi üzerinde durulacak, babalık davasını, diğer soybağı kuran bir hal olan Tanıma işleminden ayıran
özelliklere yer verilecektir. Açılan dava sonucunda hakimin, baba ile çocuk arasında soybağı kurulması
yönünde karar vermesi durumunda çocuğun annesinin sahip olacağı mali haklara da çalışmada ayrıca yer
verilecektir.
Keywords: Babalık Davası, Soybağı, Türk Medeni Kanunu
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NİŞANIN BOZULMASININ HUKUKİ SONUÇLARI
1

Yrd. Doç. Dr. ÖZGE TUÇE GÖKALP - Kırklareli Üniversitesi - Hukuk

4271 sayılı Türk Medeni Kanunun 118. ve devamı maddelerinde aile hukuku çatısı altında nişanlanma ile
ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. Nişanlanma, bir kadın ve bir erkek arasında gerçekleşen evlenme
vaadidir. Bu vaad, karşı tarafı evlenmeye zorlamak için bir dava hakkı vermemektedir. Nişanlanma
konusunda hukuki önem arz eden konu, nişanın bozulması durumunda ne gibi hukuki sonuçlar arz
edeceğidir. Nişanın haklı bir sebep olmaksızın sona ermesi halinde tarafların talepleri çalışmamızın
konusunu oluşturmaktadır. Nişanlanma beyanı, bu beyanın özellikleri, nişanlanma ehliyeti, nişanlanma
engelleri ve nişanlılığın taraflara yüklediği yükümlülüklere kısaca yer verilen çalışmamızda, nişanın
bozulmasının sonuçları, tarafların talepleri, açılabilecek davalar ve bu davaların özellikleri ana hatlarıyla
ifade edilmeye çalışılmıştır. Yargıtayın konuya ilişkin güncel kararları da çalışmada ele alınmıştır.
Keywords: Nişanlanma, Nişanlanma İradesi, Maddi Tazminat, Manevi Tazminat, Yargıtay Kararları.
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. ÖZGE TUÇE GÖKALP

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
533

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI DURUMUNDA BAŞVURULACAK HUKUKİ YOLLAR
1

Yrd. Doç. Dr. ÖZGE TUÇE GÖKALP - Kırklareli Üniversitesi - Hukuk

4271 sayılı Türk Medeni Kanunun 23. maddesinde, “ Kimse, hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa
vazgeçemez. Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlaka aykırı olarak
sınırlayamaz” hükmü yer almaktadır. Bu düzenleme kişiyi kendine karşı koruyan temel bir hükümdür. Türk
Medeni Kanununun 24. maddesinde ise “ hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hakimden
saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir” hükmü yer almaktadır ki bu düzenleme ile de kişilik
hakkını dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı koruma amaçlanmıştır. Çalışmamızda, kişi, kişilik, kişilik hakkı
tanımlarına yer verildikten sonra, Türk Medeni Kanunu’nda yer alan düzenlemeler uyarınca, kişilik hakkına
yönelik saldırılara karşı açılabilecek davalara yer verilerek, her bir davanın kendine has özellikleri
karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Yine kişilik hakkına saldırı halinde genel hükümler uyarınca açılabilecek
davalara da yer verilecek olan bu çalışmamızda, uygulamada sık karşılaşılan kişilik hakkı ihlallerini konu alan
Yargıtay kararları ayrıntılı şekilde ele alınacaktır.
Keywords: Kişi, Kişilik Hakkı, Kişiliği Koruyan Davalar, Yargıtay Kararları
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TÜRK HUKUKUNDA KURUMSAL TEMSİLCİ KAVRAMI
1

Yrd. Doç. Dr. HEDİYE BAHAR SAYIN - Anadolu Üniversitesi - Ticaret hukuku

Anonim şirkette genel kurul ve yönetim kurulu olmak üzere iki zorunlu organ mevcuttur. Bu organlardan
genel kurul pay sahiplerinin katılımı ile oluşur ve dolayısıyla pay sahipleri kuruludur. Şirket ortaklarının
iradelerinin genel kurula yansımasının sağlanması için genel kurula katılıma büyük önem verilir. Öyleki genel
kurula katılma pay sahiplerinin vazgeçilmez ve bertaraf edilmez haklarından biridir. Anonim şirketlerde pay
sahipleri paydan doğan oy haklarını genel kurula bizzat katılarak kullanabilecekleri gibi pay sahibi olan ve
olmayan bir temsilci aracılığı ile genel kurula katılmadan da kullanabilirler. Temsilci aracılığı ile katılım, genel
kurula katılımı artırma ve pay sahipleri demokrasisini ön plana çıkarma açısından büyük öneme sahiptir. Bu
önem sebebi ile olsa gerek TTK’da yeni temsil türlerine yer verilmiştir. Kanuni bir ayrım olmamakla birlikte
genel kurul toplantılarında bireysel ve toplu temsil (kurumsal temsil) olmak üzere iki ayrı temsil türünün var
olduğu doktrince kabul edilir. Bireysel temsil; adi temsilci ve tevdi eden temsilcisi olmak üzere ikiye
ayrılırken, toplu temsil (kurumsal temsil); bağımsız temsilci, organ temsilcisi ve kurumsal temsilci olmak
üzere üçe ayrılır. Kurumsal temsilci, organın temsilcisi ve bağımsız temsilciden farklı olarak şirket tarafından
belirlenmeyip, doğrudan bir pay sahipliği girişimidir. Bu temsilci türü ile pay sahiplerinin örgütlenmesini
sağlayan, şirket yönetiminden bağımsız hareket edebilen, şirket içerisinde oluşan güç boşluğunu
doldurabilen bir temsilin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Kurumsal temsilci, diğer toplu temsil türlerine
benzer şekilde, çeşitli araçlarla yayınlayacağı bir bildirgeyle, kendisine temsil yetkisi verilmesi halinde genel
kurulda nasıl hareket edeceğini ve önerilerini ilan eden ve bildirgesini beğenen pay sahiplerinin bu bildirge
bağlamında kendisine vekâlet vermelerini isteyen kişidir. Kurumsal temsilci, Türk hukukuna özgü bir temsil
türüdür. Bu çalışmada, mehaz İsviçre’den farklı bir temsilci türü düzenlemesine yer verilmesinin amacı ve
uygulama açısından konu inceleme altına alınmıştır.
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DİNLER TARİHİNDE DİN VE METODOLOJİ
1

Yrd. Doç. Dr. HÜSEYİN KÖFTÜRCÜ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Dinler Tarihi

İnsanlık tarihinde din her zaman önemli bir olgudur. Din konusunda insanlar farklı düşüncelere sahip olsa
da dine inanmayan toplum yok gibidir. Din tanımında özgün özellikler, kültür, coğrafya ve birçok etken
devreye girmektedir. Fakat kurucu, peygamber, kutsal kitap, Tanrı kavramı, inanç sistemi, ibadet ve ahlaki
kurallar dinin asli unsurlarıdır. Dinler Tarihi inanılan din hakkında yeterli bilgi edinme, başkalarının dinini de
tanıma ve karşılaştırmalar yapabilme imkânı sağlar. Dinler Tarihi kavramı Almanca Religionwissenschaft,
İngilizcede ise Science of Religion (Din Bilimi) olarak ifade edilmiştir. Dinler Tarihi, dinleri tarihi yaklaşım
metoduna göre tarih ve filolojinin usullerini kullanarak veya dinler arasındaki özellikleri benzer, ortak ve
farklılıklarına göre incelemektedir. Metodolojik anlamda Dinler Tarihi diğer bilim dallarından faydalanmanın
yanında asıl olarak Deskriptif (Nitelendirici) metodu kullanmaktadır. Ayrıca Karşılaştırma (Mukayese) ve
Fenomenoloji de kullandığı diğer metotlardandır. Dinler Tarihinin konulara yaklaşım tarzı ise kullandığı
metotlarla uyum içerisinde; Tarihi, Fenomenolojik ve Hermenötik yaklaşımdır. Dinler Tarihi, geliştirdiği
metot ve yaklaşımlarla konuları tarafsız olarak inceleyerek inanç değerlerini, bütünsel ve nesnel değer
yargılarıyla objektif bir şekilde incelemektedir. Yeni Mukayesecilik metodu, zihnin kıyaslama neticesinde
fark ve benzerliği ortaya koyma çabasıdır. Verilerini Din Antropolojisinden alan bu yöntem geleneklerin alt
birimlerine inmeyi ve daha fazla ilmi disiplinle ortaklaşa çalışmayı hedeflemektedir. Metodoloji konusunu;
dönemin ideolojik yaklaşımları, sömürgecilik, cinsiyet, sanat, kültür ve ekoloji gibi konular da etkilemiştir.
Günümüzde ise Batılı Dinler Tarihi uzmanları metodolojik çalışmaları yönlendirmektedir. Söz konusu
metodolojik çalışmalar, dinlerin evrenselliğini ve farklı özelliklerini araştırmış, bunun yanı sıra insanların
tarihi mirasının ve çağın yeniliklerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamıştır.
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SEMBOLİK ETKİLEŞİMCİ TEORİ BAĞLAMINDA KİMLİK VE DİN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. AHMET ÖZALP - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Sosyoloji

Birçok ülkede çok kimlikli, çok kültürlü, çok uluslu, çok dilli ve çok dinli toplumsal ilişkiler ağı bulunmaktadır.
Bu topluluklarda bireyler kendilerini ait oldukları grubu önemli diğeri olarak tanımlar, değerlendirir ve
sınıflandırır. Kendilerini içinde bulundukları grupla özdeşleştirir ve kimliklerini o grubunki ile paralel olarak
değiştirir. Bireyler, bu sosyal gruplar içerisinde yaşamakta, birbirlerini karşılıklı olarak etkilemektedir. Bu
etkileşim sosyal kimliği oluşturmakta hatta tekrar tekrar inşa etmektedir. Sosyal kimlik oluşumunu etkileyen
en önemli faktörlerden biri dindir. Bu açıdan araştırmamızda sosyal kimlik oluşumunda dinin etkilerinin
incelenmesi gerekliliği görülmüştür. Araştırmamızda sembolik etkileşimci teorinin kimliğin ve bu bağlamda
kültürün oluşumuna etkisi incelenecektir. Bu araştırmanın temel amacı kimliğin din içi çe bir unsur olduğu
ve onun sürekli inşa edildiği gerçeğini ispatlamaya çalışmaktır. Bu ispatlamayı yapabilmek için gerçekliğin
insan zihninde farklı birer kombinasyon ve bireyin diğeri ile olan ilişkisinden doğduğuna inanan sembolik
etkileşim teorisi paradigmasında analiz edilecektir.
Keywords: Kimlik, Din, Sosyal kimlik, Sembolik Etkileşimcilik, Teori
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OSMANLI TOPLUM YAPISINDA REAYA’NIN SOSYAL ETKİLEŞİMİNİN ANLAMSAL ANALİZİ
1

Yrd. Doç. Dr. AHMET ÖZALP - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Sosyoloji

Osmanlı Devleti’ne kendi dönemine ait devletlerden önemli farklılık gösteren kayda değer noktalardan
birisi, halkın yönetici sınıf ve yönetilen sınıf olan reaya olmak üzere iki temel sosyal gruba bölünmüş
olmasıdır. Bu o döneme kadar aslında görünüşte yeni bir sınıflandırma sistemi değildir. İlk Türk
devletlerinden itibaren bakıldığında buna benzer statüler oluşmuştur. Örnek vermek gerekirse, İslamiyet
öncesi Türk devletlerinde Kağan ve onun hanedanı, yöneticinin etrafındaki askeri seçkin sınıf yani beyler ile
birlikte devletin kendisinin varlığını sürdürmek için önemli kabileler ve budun denilen tabi halk tabakası
şeklinde bir ilişkiler ağı da meydana gelmiştir. Osmanlı Devleti uzun yıllar boyunca birçok milleti toprakları
içinde bulundurmuş ve yönetmiştir, bu yönetim süreci içinde ise diğer çağdaş devletleri ile arasında
benzerlik gösteren sosyal ilişkiler ağı da görülmektedir. Osmanlı toplumu içindeki bu toplumsal ilişkiler ağı
ayrımı çok da belirgin bir şekilde olmasa da varlığı yok sayılamamaktadır. Araştırmamızın bir önemi de
tarihsel sosyoloji bağlamında Osmanlı Devleti içinde yaşayan halk ve yönetilen arasındaki ilişkinin, bu ilişki
içinde örneklem olarak seçilen reaya’nın sembolik önemi ve devlet için anlamının incelenmesidir.
Çalışmamızın temel amacı, bu konu hakkında yapılan çok az çalışma olması ve eski kültürel geleneklerimizin
sembolik anlamda araştırılmasının literatürde oldukça az olmasıdır. Osmanlı Devleti’nin yaşamsal temelini
oluşturan ve genellikle ekonomik anlamda devleti kalkındıran halk olarak Reaya sınıfının incelenmesi
makalenin ana bölümünü oluşturacaktır. Makale literatür tarama yöntemine göre yapılmıştır.
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İBN SÎNÂ DÜŞÜNCESİNDE FELEKLERİN HAREKETLERİ VE ÖZELLİKLERİ: İŞRÂKÎ FELSEFE İLE
MUKAYESESİ
1

Öğretmen ARİFE ÜNAL SÜNGÜ - MEB -

Gezegenlerin yörüngeleri anlamına gelen felekler konusunda İslâm filozofları, Platon, Aristoteles ve
Batlamyus’un fikirlerinden oldukça etkilenmişlerdir. Meşşâî felsefenin temsilcisi İbn Sînâ ve İşrâkî felsefenin
kurucusu Sühreverdî'nin sudur anlayışında önemli bir yere sahip olan felekler, akıl ve nefisleri olan
varlıklardır. Onlar zorlamalı değil, irâdeli şekilde hareket ederler. Onların hareketleri dâimîdir, asla kesintiye
uğramaz. En yüksek mükemmelliğe sahip olan felekler, yeryüzüne etki ederek orada birtakım değişikliklere
neden olurlar ancak kendileri hiçbir şekilde değişime uğramazlar. Onlar, şekillerin en mükemmeli olan küre
şeklindedirler. Onların sahip olmadığı tek özellik, sabit olmalarıdır. Felekler, sürekli olarak bir yerden
diğerine geçerler ve mümkün olduğunca az yer değiştirirler. İşrâkî felsefede ise berzah olarak isimlendirilen
feleklerin onları yöneten nefisleri vardır ve onlar İşrâkî sistemde müdebbir nurlar şeklinde isimlendirilir.
Müdebbir nurlar, feleklere hareket vererek onların iradeli dairesel hareketlerini başlatır. Feleklerin her biri
mümkün varlıktır ve varoluşları bakımından başka bir varlığa ihtiyaç duyarlar. Feleklerin hareketleri bir amaç
için gerçekleşir. Onların hareketlerinin devamlılığını sağlayan şey aşktır. Onlar kendilerinden aşağı olana
fayda vermek için değil, kendisine benzemek istedikleri şey için hareket ederler. Bu çalışmada İbn Sînâ'nın
felekler hakkındaki görüşleri incelenerek İşrâk filozofu Sühreverdî’nin düşünceleri ile mukayese edilecektir.
Çalışmada özellikle İbn Sînâ'nın temsil ettiği Meşşâî gelenek ve Sühreverdî’nin temsilcisi olduğu İşrâkî
geleneğin görüşleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar tespit edilmeye çalışılacaktır.
Keywords: İbn Sînâ,Sühreverdî, Felek, Berzah, Nefis
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İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MİSTİK TECRÜBE DÜZEYLERİ -ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ÖRNEKLEMİ1

Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA ULU - Erciyes Üniversitesi - Din Psikolojisi

Giriş: Mistisizm ve mistik tecrübe kavramları, insanın dinî yaşantısına temel bir tecrübî esas sağladıkları için
birçok araştırmacı tarafından özenle değerlendirildikleri için değil, aynı zamanda empirik olarak çok ihmal
edildiği için ilgi çekmektedir. Amaç: İnsanların manevi yaşantıları ve bu yaşantının duygusal dünyadaki en
etkili gücü olan mistik tecrübe, gelişim ve olgunlaşmanın tetiklediği bir dizi artarak karmaşıklaşan aşamadan
geçmektedir. Din tarafından tatmin edilen entelektüel ihtiyaçlar da dini bilgi düzeyine göre değişmektedir.
Bu çalışma ile örgün öğretimde en yüksek dini eğitimin verildiği İlahiyat Fakültelerinde öğrenim gören
öğrencilerinin mistik tecrübe düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Çalışmada Ralph Hood
tarafından geliştirilen “Mistik Tecrübe Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin Türk kültürüne uyumu ile geçerlilik ve
güvenilirlik çalışması Prof. Dr. Mehmet Süheyl Ünal gerçekleştirilmiştir. Ölçek, 32 maddeden oluşmakta ve
toplamda 8 alt faktör içermektedir. Örneklem grubuna uygulanan formlardan elde edilen tüm veriler SPSS
24 istatistik paket programında sayısal değerlere dönüştürülmüş ve gerekli analizler bu programın ilgili
modülleri kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada Tek yön Anova, T-Testi ve korelasyon teknikleri kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmada ölçme aracı olarak kullanılan ölçeğin Cronbach Alpha değeri ,906 olarak belirlenmiştir.
Bu değer ölçme aracının oldukça güvenilir bir ölçüm yaptığını göstermektedir. Örneklem grubu ise toplamda
364 öğrenciden oluşmaktadır. Cinsiyete göre dağılım açısından bu öğrencilerden 283 (%77,7) kız ve 81
(%22,3) erkektir. Bu oran ilahiyat fakültelerindeki reel durumu da yansıtmaktadır. Fakültede belirgin bir
şekilde kız öğrencilerin sayısal bir üstünlüğü söz konusudur. Örneklem grubunun sınıflara dağılımına
bakıldığında 84 (%23,1) öğrenci Hazırlık sınıfında; 57 (%15,7) öğrenci birinci sınıfta; 68 (%18,7) öğrenci ikinci
sınıfta; 65 öğrenci (%17,9) üçüncü sınıfta; 90 (%24,7) öğrenci ise dördüncü sınıfta öğrenim görmektedir.
Sonuç: İstatistiksel analizler değerlendirildiğinde cinsiyet değişkeninin mistik tecrübenin sadece “dini” alt
faktörü ile anlamlı bir ilişki içerisinde olduğu belirlenmiştir. Buna karşılık sınıf, Anova testi sonuçlarına göre
mistik tecrübenin bütün alt faktörleri ile anlamlılık düzeyinde bir ilişkiye sahiptir. Veriler, çalışmanın
amacının doğruladığını göstermektedir.
Keywords: İlahiyat Fakültesi, Mistik Tecrübe, Erciyes Üniversitesi, Mistik Tecrübe Ölçeği
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THOMAS AQUINAS’IN GAZÂLÎ ALGISI ÜZERİNE
1

Yrd. Doç. Dr. ÖZCAN AKDAĞ - Erciyes Üniversitesi - Din Felsefesi

Gazâlî, İslam dünyasında olduğu gibi Orta Çağ Avrupa’sında da dönemin önde gelen teologları ve filozofları
tarafından tanınan bir düşünürdür. XI. yüzyılda Batı’da başlayan çeviri hareketleriyle, öncelikle tıp ve
astronomi ile alakalı eserler, daha sonra ise felsefî/teolojik eserler Latinceye çevrilmiştir. Gazâlî’nin
Makâsıdu’l-Felâsife adlı eseri de XII. yüzyılın üçüncü çeyreğinde, Dominucus Gundissalinus tarafından De
philosophorum intentionibus adıyla Latinceye aktarılmıştır. Bilindiği gibi Gazâlî, bu esere yazmış olduğu
mukaddimede filozofların görüşlerinin bir panoramasını çizeceğini ifade etmekte ve daha sonra kaleme
aldığı Tehâfütü’l-Felâsife adlı eserde ise filozofları sert bir şekilde eleştirmektedir. İslam düşüncesinin önde
gelen düşünürlerinden olan Gazâlî’nin filozoflara yönelttiği eleştiriler herkesçe bilinmektedir. Gazâlî,
Tehâfütü’l-Felâsife adlı eserinde yirmi meseleyi ele almış ve bu meselelerden on yedisinde filozofların bidat
içerisinde olduklarını, diğer üç meselede ise yani âlemin kıdemi, Tanrı’nın tikellere dair ilmi ve haşr (ölüm
sonrası diriliş) konusunda küfre düştüklerini iddia etmiştir. Bundan dolayı İslam dünyasında Gazâlî, filozofları
eleştiren ve hatta küfürle itham eden bir düşünür olarak tanınmıştır. Bunun aksine Orta Çağ Avrupa’sında
Gazâlî hakkında farklı bir algı söz konusudur. Nitekim dönemin önde gelen düşünürlerinden Thomas Aquinas
(1225-1274) Gazâlî’yi Meşşai felsefenin bir müntesibi ve İbn Sînâ’nın takipçisi olarak görmekte ve kaleme
aldığı pek çok eserinde İbn Sînâ ve Gazâlî’nin ismini birlikte zikretmektedir. Biz de bu çalışmamızda Thomas
Aquinas’ın Gazâlî’ye dair düşüncelerini ele alacak ve böyle bir algının ortaya çıkış sebebi üzerinde duracağız.
Bunu yaparken de konuya ilişkin literatür taramasından elde edilen veriler analiz edilerek Thomas
Aquinas’ın Gazâlî’ye dair algısı somut verilerle ortaya konulacaktır. Makâsıdu’l-Felâsife adlı eser Latinceye
çevrilirken Gazâlî’nin yazmış olduğu mukaddime ihmal edilmiş ve bunun neticesinde de burada zikredilen
fikirlerin Gazâlî’ye ait olduğu zannedilmiştir Sonuç olarak Thomas Aquinas da Gazâlî’yi Makâsıdu’l-Felâsife
üzerinden tanıdığı için burada geçen fikirlerin Gazâlî’ye ait olduğunu düşünmüş ve onu, İbn Sînâ’nın bir
takipçisi olarak değerlendirmiştir.
Keywords: İslam Düşüncesi,Batı Düşüncesi,Thomas Aquinas,Gazâlî İmajı
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DİNÎ EĞİTİM Mİ DİN EĞİTİMİ Mİ? MEDRESE VE İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR
ANALİZ
1

Yrd. Doç. Dr. CEMİL OSMANOĞLU - Erciyes Üniversitesi - Din Eğitimi

Günümüz din eğitimi bilimi literatüründe medreselerde yürütülen eğitimden söz edilirken “din eğitimi”
kavramı sıklıkla kullanılmaktadır. Oysa Osmanlı medreselerinin kuruluş felsefesi ve işleyiş mantığı önemli
ölçüde dinî motivasyonlara dayanır. İster genel isterse ihtisas medreseleri olsun, kuruluş ve işleyiş
mantığının arkasındaki dini vurgu ya da hassasiyetlerin belirleyici karakterinden hareketle medreselerde
yürütülen eğitimi “dinî eğitim”, ya da “dinî öğretim” kavramı ile açıklamak gerekmektedir. İlahiyat Fakültesi
ise, özel teşebbüse dayalı inisiyatiflere duyarlılığın son derece zayıf olduğu modern bir eğitim sistemi
içerisinde, resmi-kurucu siyasal ideolojisi akıl ve bilim olan, laik, milli bir eğitim sistemi içinde
konumlandırılmıştır. Zaman zaman kimi dinî teamüller (Bina, derslik, atölye, konferans salonu vb. mekânlara
İslam bilginlerinin isimlerini vermek gibi.) oluşmakla birlikte İlahiyat Fakültesi bir dinî eğitim kurumu değildir.
İlahiyat Fakültesinde yürütülen eğitimi din eğitimi, ya da bu eğitimin daha sistematik, planlı ve örgütlü bir
şekilde, belli bir okul çatısı altında yürütülen şekli/türü anlamında “din öğretimi” kavramı ile açıklamak daha
doğrudur olacaktır. Bu kullanım, medreselerinin ve İlahiyat Fakültelerinin daha doğru bir kavramsal düzleme
oturtulmasına katkı sağlayacak, din eğitimi bağlamında yaşanan kavramsal sığlığı bir nebze giderecektir. Bu
bildirinin temel amacı yukarıdaki kavramsal iddiayı veriler ışığında temellendirmektir. Bu amaçla, Osmanlı
medreseleri ile İlahiyat Fakülteleri kurucu felsefe, mimari yapı, eğitim sistemi (ders dönem ve saatleri,
tatiller, diğer zamansal düzenlemeler), mali yapı, öğretici, öğrenci ve diğer personelin durumu, öğretim
programı (dersler ve ders kitapları), icazet ya da mezuniyet anlayışı vb. boyutlar etrafında, eğitim tarihi ve
din eğitimi bilimi literatüründen hareketle mukayese edilmeye çalışılacaktır. Çalışma tarama yöntemiyle
yapılacaktır.
Keywords: Din eğitimi, İlahiyat Fakültesi, Medrese,Dinî eğitim
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FREUD VE JUNG BAĞLAMINDA İSLAMİYET’TEKİ RÜYA ANLAYIŞI
1

Araş. Gör. ABDULLAH TANRIVERDİ - Erciyes Üniversitesi - Din Psikolojisi

AMAÇ Freud’un psikanalizi ve Jung’un analitik psikolojisi, rüyalara yaklaşım tarzları bakımından farklılık
gösterseler de her iki psikolog da insan psikolojisinin ve bilinçdışının anlaşılmasında rüyaların yadsınamaz
bir rol oynadığını kabul etmektedirler. Ayrıca psikolojik açıdan rüyaların öneminin ortaya konmasında da
önemli katkıları olmuştur. İslamiyet’te de ilk vahiylerin rüya şeklinde gelmesi gibi örnekler göz önüne
alındığında rüyaların oldukça önemli bir konumları olduğu açıktır. Bizim bu çalışmadaki amacımız Freud’un,
Jung’un ve İslamiyet’in rüya anlayışlarına kısaca temas ettikten sonra bunlar arasında bir karşılaşma yaparak
aralarındaki farklılıkları ve benzerlikleri ortaya koymaya çalışmaktır. YÖNTEM Araştırmamızda yöntem
olarak İslam ve psikolojide konuyla ilgili olan literatür üzerinde tarama yapılarak, elde edilen veriler arasında
karşılaştırma yapılmıştır. BULGULAR Elde edilen bulgulara baktığımızda: Freud’un rüyaları bilinçdışındaki
özellikle cinsel kaynaklı çatışmaların bir ürünü olarak gördüğü ve dolayısıyla onları yorumlarken de cinsellik
temelli bir yaklaşım sergilediği görülmüştür. Jung ise rüyaları bilinçdışı kaynaklı görmekle birlikte
bilinçdışının kolektif ve kişisel bilinçdışı şeklinde ikiye ayrıldığını ifade etmiştir. Jung’a göre rüyalar, kendi
kişisel anı ve yaşantılarımızın bulunduğu alan olan kişisel bilinçdışımızın etkisiyle görülebildikleri gibi
insanlığın ortak hatıra ve yaşantılarının bulunduğu alan olan kolektif bilinçdışının ürünü olarak da karşımıza
çıkabilirler. İslami kaynaklarda da genel olarak iki türlü rüya olduğu söz konusu edilir. Bunlardan ilki sadık
rüyalardır ki bu rüyaların ilahi bir yönü vardır ve içerisinde önemli mesajlar ihtiva etmektedir ki bunların
önemli bir kısmı geleceğe dair haber verirler. İkinci rüya türü ise şeytani/nefsani rüyalar olarak
değerlendirilen rüyalardır. Bu rüya türünün daha çok şeytanın veya kişinin kendi nefsinin, gündelik hayatının
vb. etkisiyle görüldüğü düşünülmektedir. SONUÇLAR Çalışmamızın sonucunda Freud’un rüyaları
yorumlarken İslami anlamda sadece nefsani/şeytani olarak adlandırılan rüyalara odaklandığı ve bütün
rüyaları bu anlamda değerlendirdiği; bununla birlikte Jung’un kişisel bilinçdışı rüyaları ile nefsani rüyaların,
kolektif bilinçdışı rüyaları ile de sadık rüyaların tamamen olmasa da büyük ölçüde örtüştüğü görülmüştür.
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DİN PSİKOLOJİSİNDE NEFS KAVRAMI VE GELİŞİM AŞAMALARI
2
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Y. Lisans Öğr. SENA ÇINAR - Erciyes Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü

İnsanlar inandıkları dini farklı derinlik ve genişlikte ve farklı entelektüel ve duygusal tonlarda yaşarlar. Bu
anlamda subjektif din, bireye özgüdür ve derin bir karaktere sahiptir. İslami gelenekte bu durum nefs
kavramı ile tanımlanmaktadır. Arapçada n-f-s kökünden türeyen nefs, sözlükte ruh, can, akıl, şahıs, bir şeyin
varlığı, zatı, içi, hakikati, cevheri, istek ve arzu manalarıyla karşılık gelir ve genel anlamda ruh ve beden
bütünlüğüne sahip olan insanın bizzat kendisidir. Aynı zamanda da bu bütünlüğün arzularını teşkil eden bir
mekân konumundadır. Bu anlamda nefs, manevi hayatın kaynağı ve bütünü niteliğinde olan nefs, fiillerin,
ilişkilerin merkezidir. İslam dini ve onun bireysel dini yaşantı kolunu oluşturan tasavvuf, insanı hem bedeni
hem de manevi açıdan geliştirmeyi kendisine gaye edindikleri için insan ile yaratıcısı arasındaki engelleri
kaldırmayı, işlenilen günah ve manevi kirlerden dolayı selim sıfatını kaybetmiş olan kalbi yeniden kalb-i selim
haline getirmeyi amaçlamaktadır. Manevi arınma ve yaratıcı ile iletişim kurulabilmesi için nefsin yedi
basamaklı bir gelişim sürecini tamamlaması gerekmektedir. Bu basamaklar ise Nefs-i Emmare, Nefs-i
Levvame, Nefs-i Mülhime, Nefs-i Mutmainne, Nefs-i Raziye, Nefs-i Marziye ve Nefs-i Kamile'dir. Her bir
basamakta nefs, dünyevi ve manevi bağlılıklarından uzaklaşmakta ve yaratılışının özünde olduğu gibi saf
hale dönmektedir. Bu anlamda nefs bir potansiyel olarak değerlendirilebilir. Eğer nefs saflaştırılmaz ya da
kontrol altında tutulmazsa kötülüğe meyletmek gibi bir özelliğe sahiptir. Bu durum, din psikolojisi açısından
oldukça önemli isimlerden biri olan Freud'un insanı cinsellik düşkünü ve saldırgan bir varlık olarak
tanımlaması ile tutarlı bir durumdur. Ancak Freud'un insana dair yaptığı açıklamalarda nefs-i emmare ve
nefs-i levvame'ye kadar olan basamakları görebildiği üzerindeki basamakları ise gözden kaçırdığı açıktır. Bu
çalışmada birçok güç ve yetiye sahip olan nefsin gelişimi, insanın bu gelişim esnasında nasıl bir psikolojik
süreç yaşadığı modern psikolojinin açıklamaları bağlamında incelenmiştir.
Keywords: Nefs, nefsin gelişimi, nefsin güçleri ve yetileri, nefs mertebelerinde psikolojik boyut
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Çalışmanın amacı, İslam düşünce tarihinin en seçkin düşünürü, pekçok ilim dalında yetkinliğe ulaşmış,
anlayışı ve zekâsı kuvvetli gerçek bir Türk filozofu olan Farabi’nin eğitim düşüncesini ana hatlarıyla ortaya
koymak ve geçmişten günümüze projeksiyon tutmaktır. Çalışmanın verileri, nitel araştırma modellerinden
içerik analizi yöntemiyle elde edilmiştir. İçerik analizi; metin veya metinlerden oluşan bir kümenin içindeki
belli kelimelerin veya kavramların varlığını belirlemeye yönelik yapılır. Araştırmacı, bu kelime ve kavramların
varlığını, anlamlarını ve ilişkilerini belirler ve analiz ederek metinlerdeki mesaja ilişkin çıkarımlarda bulunur.
Farabi, daha çok filozof olarak araştırmalara konu olan bir düşünürdür. Fakat o, aynı zamanda, çağın
gereklerine uyum sağlayabilmek, erdemli bir hayat sürebilmek ve hem kendine hem de toplumuna yararlı
olabilmek için bireylerin neler öğrenmesi gerektiği sorularına cevap aramış, kısaca eğitimin önemi üzerinde
durmuştur. Bu nedenle, Farabî’yi aynı zamanda bir eğitim felsefecisi olarak nitelendirmek yanlış
olmayacaktır. Nitekim Farabî, Türk eğitim tarihinde ilk kez doğrudan eğitime ilişkin görüşler ileri süren bir
düşünürdür. Bireysel açıdan insanı yetkinliğe ulaştırmak, sosyal açıdan insanı içinde yaşadığı toplumun etkin
ve uyumlu bir üyesi yapmak, erdemli bir toplum meydana getirmek, topluma lider yetiştirmek, kuramsal ve
eylemsel erdemleri birleştirmek yani bilgi ve davranış bütünlüğü meydana getirmek, beden sağlığı kadar
insanın ruh sağlığını da korumak, Farabi’nin eğitim sisteminin temel amaçlarını ve işlevlerini
oluşturmaktadır. Tüm insani etkinlikler toplumsal bir bağlamda gerçekleştiği için, Farabî’nin ana unsur
olarak ideal devleti/toplumu aldığını ve diğer tartışmalarını önemli ölçüde ideal devlette/toplumda olması
gerekene yönlendirdiğini söylemek mümkündür. İdeal devleti/toplumu meydan getiren bireylerin,
kendilerini mutluluğa götürecek erdemli davranışları kazanma ve kazandıktan sonra da onları koruma
konusunda sürekli ve ciddi bir çaba göstermeleri gerekmektedir. Bu da ancak eğitimle mümkündür.
Farabî’nin eğitim anlayışına baktığımızda, kimi unsurlarıyla ütopik, kimi unsurlarıyla dönemsel olarak
nitelendirilmesi mümkün olan düşünceler ihtiva etse de, önemli ölçüde modern eğitimin verileriyle
uygunluk gösterdiğini ve günümüz eğitim anlayışına ışık tuttuğunu söylemek mümkündür.
Keywords: Farabi, Farabi’nin Eğitim Düşüncesi, Erdemli Toplum
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ŞEYHÜLİSLAM ŞAİRLERİN DİN ALGISI: 18 VE 19. YÜZYIL ÖRNEĞİ
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Din, Osmanlı toplumunun varoluş gayesinin en temel unsuru ve toplumsal dokunun oluşumu ve günlük
hayatın işleyişinde doğrudan müessirdi. Aynı zamanda devlet kavramı ile birlikte kullanılır ve bekasının da
teminatı olarak görülürdü. Osmanlıda ilmiye sınıfı devlet bürokrasisinin hiyerarşik yapısı içinde, biri ulûm-ı
diniyyenin tahsili diğeri de adaletin tahsisi olmak üzere iki işleve haizdi. Her ne kadar daha 16. Yüzyıldan
itibaren özünde bir yozlaşmanın başladığı bir vakıa ise de, medrese sistemi 20. yüzyıla kadar kendi şer’î ve
örfi hukukunu ehliyetle ifa ve icra edecek ilim adamı ve adliye teşkilatı erbabını yetiştirmeye muvaffak
olmuştu. 18. yüzyıl devlet kurumlarının çözülmeye ve modernleşme arayışlarına evrildiği dönem olmakla
birlikte sosyal kurumların bir ölçüde sağlıklı biçimde işlevini sürdürdüğü bir yüzyıldır. 19. yüzyılda ise inhitat
sosyal, iktisadi ve idari düzeyde bütün bünyeyi sarmıştır. Osmanlı’da idarenin hiyerarşik yapının en üstünde
bulunan Şeyhülislamların dini ve dini ilimleri temsil ve adaletin tahakkuku görevinin yanı sıra, birçoğunun
güçlü edebi yönü verimleri de oldu. 18 ve 19. yüzyıllarda vazife yapan şeyhülislamlardan sekizi ya mürettep
divan veya divançe müellifi idi. İlmiye sınıfından şeyhülislamlığa kadar yükselen iki kardeş İshak ve Esad
Efendiler bu manada tipik şahsiyetlerdir. Tarih boyunca din, kimi zaman tebliğ amaçlı, kimi zaman da araç
olarak edebiyata konu olmuştur. Sanat gayesiyle dini araç olarak kullananlar bir tarafa; dinî amaç olarak
görenlerin vasıtasıyla zengin bir dinî edebiyat meydana getirilmiştir. Dinî duyguların etkisiyle doğup gelişen
bu edebiyatta, çok defa dini tebliğ etme, öğretme gibi pratik hedeflere yönelik sanat değeri zayıf eserler
nazmedilmiş olsa da, fevkalâde sanatkârâne bir üslûpla dinî lirizmin zirvesine yükselen eserler de meydana
getirilmiştir. Dinî edebiyatın kendine özgü çok sayıda tür ve şekilleri vardır: Tevhîd münâcât ve na‘t vb. bazı
dinî edebiyat türlerinin, Dîvân edebiyatımızın nazım türleri içerisinde de mütalaa edildiği görülmektedir.
Divanlarda din dilinin tezahür ettiği nazımlar çoğunlukla kaside tarzındaki Tevhid, Münâcaat ve Na’tlardır.
Bu tebliğimizde 18 ve 19. yüzyılda Osmanlı’da Şeyhülislam rütbesinde olan ve edebiyatta da çok başarılı
eserler vermiş Şeyhülislam İshak ve Esad Efendilerin divanlarındaki na’tlar üzerinde durulacaktır. Hz.
Muhammed’e duyulan bağlılık ve gösterilen tazimin dil üzerinden hangi hitap biçimleri ile gösterildiği
örneklenecek ve oluşan bu din dilinin günümüze nasıl ulaştığı tartışılacaktır.
Keywords: Şeyhülislam, İshak Efendi, Esad Efendi, Divan Edebiyatı, Na’t, Hitap Din, Tasavvuf.
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SÜNNİ TARİKATLARDA EHL-İ BEYT SEVGİSİ VE BEKTAŞİLİĞE TEMAYÜL: HALVETİ-CELVETİ PİRLERİ
AZBİ BABA VE HAŞİM BABA ÖRNEĞİ
1
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Dışa vuruluş biçimde derece farklılığı bulunmakla birlikte, İslam dünyasında ve Osmanlı coğrafyasında etkin
olmuş hemen bütün tasavvufi oluşumların özünde Ehl-i Beyt'e karşı derin bir hürmet ve sevgi vardır. Bu
bağlılığın daha derin yaşandığı tarikatlardan biri Halveti-Celvetiliktir. Tarihi süreçte bu ekolün
müntesiplerinden Bektaşiliğe eğilim duyanların nispi olarak fazla olduğu gözlemlenmektedir. Bu eğilimin
özünde tarihi ve toplumsal farklı saikler bulunmaktadır. Bizzat Hz. Peygamber'in hadislerinde kendi ehli
olarak kastettiği kişilerin kimler olduğunu belirtilmiştir. Bu kişiler daha hicri birinci yüzyıldan başlayarak
trajediler ve kıyımlar yaşamışlar, siyaseten büyük haksızlık ve zulümlere maruz kalmışlardır. Ehl-i Beyt
sevgisini tarikat felsefesinin merkezine alan Bektaşilik Orta Asya’dan İran’a, Anadolu’ya ve Balkanlar’a kadar
uzanan geniş bir coğrafyada etkili olmuş bir tasavvuf öğretisidir. Yeniçeriliğin ilgasına kadar Osmanlı yönetim
ve toplumunun en itibarlı tasavvuf ekolü olmuştur. Dolayısıyla Osmanlı toplumunda müessir olan tasavvufi
ekollerde her hem seyr-i sülukunu tamamladığı tarikata hem de Bektaşiliğe bağlılığını sürdüren bir hayli
divan sahibi tasavvuf erbabı vardır. Anadolu'da ve Rumeli'nde bu tür ikiliğe özelikle Mevlevi, Melami ve
Halveti-Celveti tarikatlarında sıkça rastlanmaktadır. Bu çalışmada hayatlarının büyük bir bölümünde
Bektaşiliği benimsemiş Halveti tarikatı şeyhlerinden Azbi Baba ile Celveti tarikatı şeyhlerinden Haşim
Baba’nın divanlarından yola çıkarak, bu temayülün nasıl ele alındığı ve nasıl tezahür ettiği üzerinde
durulacaktır.
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YAHUDİ HUKUKUNDA EMİR VE YASAKLARIN AMAÇLARI ÜZERİNE
1
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İslamî gelenekte şer’i hükümlerin illeti yani hükümlerin, konuluş amaç ve gayesi konusunda farklı
yaklaşımlar bulunmaktadır. Bazıları, şer’i hükümler için bir illet aramanın gereksiz olduğu görüşündedir.
Kıyasa karşı çıkanların benimsemiş olduğu bu görüşe göre Allah’ın tüm emir ve yasakları herhangi bir
illet/amaç gözetilmeksizin sırf ibadet/imtihan amaçlıdır. Çoğu Müslüman düşünür ise -aralarında bazı
farklılıklar olsa da- tüm şer’i hükümlerin bir illet ve amacının olduğu görüşünü benimsemiştir. Yahudi
düşüncesinde de benzer şekilde Allah’ın emir ve yasaklarının illeti konusunda iki farklı görüş bulunmaktadır.
Bazılarına göre Allah’ın emir ve yasaklarının herhangi bir illeti bulunmamaktadır. Bununla beraber Musa b.
Meymûn’un Delâletu’l-hâirîn adlı eserinde belirttiğine göre Allah’ın tüm hükümlerinin mutlaka bir illeti
bulunmaktadır ve Yahudilerin genel kanaati bu yöndedir. Bu illetler ise temelde üç şeye matuftur. Din
konusunda sahih görüşler elde etmek, güzel bir ahlak oluşturmak ve şehrin yönetimi ile ilgili işleri
düzenlemek. Saadiya Gaon ve sonrasında İbn Meymûn olmak üzere birçok Yahudi düşünür, şer'î emirlerin
illet ve amacını ortaya koymaya çalışmaktadır. Özellikle İbn Meymûn -birkaçı hariç- Tevrat’ta yer alan tüm
emirlerin hangi amaç ve maksada binaen vaz edildiğini tek tek ortaya koymaya çalışmakta ve herbirini
yukarıdaki üç amaçtan biriyle ilişkilendirmektedir. Böylece bir yandan Allah’ın abes iş yapmadığını
göstermeye, diğer yandan Tevrat’taki emir ve yasakların faydalı ve aklen izah edilebilir olduğunu ortaya
koymaya çalışmaktadır.
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CESSÂS'IN BAKIŞ AÇISINDA MÜRTEKİB-İ KEBÎRENİN ÂKIBETİ MESELESİ
1

Yrd. Doç. Dr. ÖMER YILMAZ - Namık Kemal Üniversitesi - İSLAM HUKUKU

Mürtekibi kebirenin durumu ve akıbeti meselesi, itikadi görüş ayrılıklarında çok etkili bir tartışmadır. Sahabe
dönemi ve bunu takip eden dönemlerdeki siyasi çekişmeler üzerine bu tartışma kızışmıştır ve öncelikle
hariciler, mürtekibi kebireyi kafir olarak değerlendirerek bakış açılarını şekillendirmişlerdir. Mutezileye göre
de mürtekibi kebire islamdan çıkmıştır, ancak kafir olarak değil fasık olarak değerlendirilmelidir. Buna bağlı
olarak mürtekibi kebirenin Müslüman ya da kafir olarak değil ikisi arasında bir yerde olduğunun kabul
edilmesi (elmenzile beynelmenzileteyn), Mutezili düşünce sistemini beş temel esasından birisini teşkil
etmektedir. Ehli sünnete göre ise amel imandan bir parça olmadığı için mürtekibi kebire imandan çıkmış
olmaz, azap görüp görmeyeceği ise Allaha havale edilmiştir, dilerse azap eder, dilerse affeder. Cessasın
konuya yaklaşımı da ehli sünnet çizgisindedir. Cessasa göre Ebu Hanife ve mezhebin önde gelen alimlerinin
mürtekibi kebire hakkındaki düşüncelerinin temelinde Kuranı kerimdeki am lafızların kapsamına
yaklaşımları yatar. Onlara göre kurandaki am lafızlar umum bir kapsam içerisinde anlaşılmalıdır. Bu
çerçevede Allahın affedici olduğunu belirten ve şirk dışındaki günahların bağışlanacağını belirten ayetlerdeki
am lafızların umum bir kapsam içerisinde anlaşılmaları, mürtekibi kebirenin mümin olarak
değerlendirilmesini gerektirmektedir.
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İSTİTÂAT-FİİL İLİŞKİSİNE CESSÂS'IN YAKLAŞIMI
1

Yrd. Doç. Dr. ÖMER YILMAZ - Namık Kemal Üniversitesi - İSLAM HUKUKU

İstitaat, sözlükte bir işi yapabilmek, bir şeyi yapmaya muktedir olmak ve güç yetirebilmek anlamına gelir.
Kelimenin zamanla kazandığı terim anlamı ise insanın hayra ya da şerre yönelik fiil işleyebilmeyesidir. burada
Fiil ile kastedilen ise ihtiyari insan davranışlarıdır. İstitaatin fiilden önce var olup olmadığı problemi;
kader,kesb, efali ibad meseleleri çerçevesinde tartışılmıştır. Kulu fiillerinin yaratıcısı olarak gören mutezile
bu görüşünün bir neticesi olarak istitaatin fiilden önce var olduğunu ileri sürmüştür. Kulun fiil
işleyemeyeceğini ileri sürüp fiilleri insanlara değil sadece Allaha isnad eden cebriyeye göre insanlar fiillere
ilişkin olarak istitaate sahip değillerdir. Fiillerin Allah tarafından yaratıldığı ancak insanlar tarafından
kesbedildiğini ileri süren ehli sünnete göre ise istitaat ve fiil eşzamanlıdır. Ancak her üç görüş sahiplerinin
de buluştukları ortak nokta, fiil işleyebilme gücünü ifade eden sözlük anlamıyla istitaatin fiilden önce
olduğudur. Zira kulların yükümlü tutulabilmeleri onların yükümlü tutulduklarını yerine getirmeye kadir
olmalarına bağlıdır. Cessasın istitaate yaklaşımı daha çok istitaatin sözlük anlamı çerçevesinde olmuştur.
İstitaat fiil ilişkisine dair ise cessas, cebriyeye ait görüşü çürütmeye yönelmiştir. Bu, ikinci el kaynaklarda
cessasın mutezili görüşü savunduğu şeklinde değerlendirilmiştir. Eldeki mevcut veriler, bu hipotezi
doğrulamak için yeterli değildir.
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ALLAH KÖTÜLÜĞÜ İRÂDE EDER Mİ? CESSÂS'IN BUNA VERDİĞİ CEVABIN ELEŞTİREL BİR ANALİZİ
1
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“Allah kötüyü irade eder mi?” sorusu itikadi mezhepler için sıcak bir tartışma alanıdır. Ehli sünnete göre
Allahın iradesi her şeyi kuşatır. Mutezilenin konuya ilişkin temel yaklaşımı ise Allah’ın iradesinin kötülükleri
kuşatmayacağı yönündedir. Bu çerçevede Cessas'ın konuya yaklaşımının tespiti önem arz etmektedir. Zira
konu, kader meselesiyle de yakından ilişkilidir ve kelamın en önemli problemlerinden birisini teşkil eden bu
meselede Cessasın bakış açısının tespiti onun ehli sünnet ile mutezile arasında durduğu yerin tespitini de
mümkün kılmaktadır. İnsanları, fiillerle ilgili olarak tek sorumlu olarak gören Mutezileye göre kötülüğü
yapan bunu kendisi gerçekleştirmiştir ve sorumlusu da kendisidir. Fiillerin Ceenabı Allah tarafından
yaratıldığını kabul eden ehli sünnete göre ise Allah kötülüğü irade edebilir. Ancak fiilleri kesbeden, kullar
olduğu için fiilin Allah tarafından yaratılmış olması kulun sorumluluğuna mani değildir. Ayrıca kötülük,
kötülüğün yaratılmasında değil onun kesbedilmesinde görülmüştür.
Keywords: CESSÂS, KÖTÜLÜK, İRÂDE
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. ÖMER YILMAZ

EF'ÂLÜ'L-İBÂD PROBLEMİ VE CESSÂS
1

Yrd. Doç. Dr. ÖMER YILMAZ - Namık Kemal Üniversitesi - İSLAM HUKUKU

İnsanlara ait fiillerin meydana gelmesinde insanların ne ölçüde etkili olduğu öteden beri tartışma konusu
olmuştur. İnsanın ahirette karşılaşacağı mükafat ya da mücazat, Allah tarafından önceden takdir edildiği için
konu, kader meselesi ile de ilişkilidir. Cebriyyeye göre fiiller Allah tarafından yaratıldığı için kulların bunların
meydana gelmesinde dahli bulunmamaktadır. Bu konuda Cebriyyeye ait yaklaşımın tam karşısında Mutezile
bulunmaktadır. Mutezileye göre insanlar kendi fiillerinin yegane yaratıcısı ve sorumlusudur. Ehli sünnete
göre ise fiillerin yaratıcısı Allahtır. Ama bunların meydana gelmesinde insanın da rolü vardır. Cessasın bu
konudaki görüşünün tespiti önem taşımaktadır.
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GELİŞEN BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KENT MOBİLYALARI TASARIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
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Günümüz bilgi teknolojilerinde sağlanan gelişmeler insanların bilgiye ulaşma ihtiyacını ortaya koymaktadır.
Özellikle kamusal alanlarda bilgi teknolojileri aracılığıyla iletişim kurma gereksinimi, kent mobilyaları
tasarımına önem kazandırmıştır. Kent mobilyaları, halka açık ortak kullanım alanlarında kentsel
fonksiyonları sağlayarak, kent kimliğini koruyan ve estetik değerlere sahip donatılardır. Kent kimliğinin bir
parçası olan donatı elemanları toplumsal yaşam gereksinimlerini karşılayan kullanım alanlarında; iletişim,
oturma, danışma, aydınlatma, oyun, spor, çalışma gibi fonksiyonları sağlayarak, kullanıcıların beğenisini
kazanan tasarım ürünleridir. Çağdaş yaşam kültürünün değişmesiyle birlikte insanlar kamuya açık alanlarda
bilgi paylaşımı, iletişim, çalışma, bireysel alanlar ya da sosyal alanlara daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Bilgi
teknolojileri çağdaş yaşamın gerektirdiği bu ihtiyaçlar doğrultusunda, kent mobilyaları tasarımı üzerinde etki
sağlamaktadırlar. Bildiride amaç, gelişen bilgi teknolojilerinin kent mobilyaları tasarımı üzerindeki etkisini
örnekler üzerinden ortaya koymak ve bu değişimin devam edeceğini kabul ederek tasarımcılara veri
oluşturabilecek kent mobilyası tasarım yaklaşımlarını ortaya koymaktır.
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SAFRANBOLU EVLERİ İÇ MEKAN BİÇİMLENİŞİNİN ERGONOMİ BİLİMİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. MEHMET NURİ YILDIRIM - Karabük Üniversitesi - Safrabolu MYO
2 Yrd. Doç. Dr. ABDURRAHMAN KARAMAN - Uşak Üniversitesi - Banaz MYO
3 Öğr. Gör. İSMAİL ERTAN ERTÜRK - Karabük Üniversitesi - Safranbolu MYO
4 Öğr. Gör. SABIR ERTEKİN - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi - Ağrı MYO

Bu çalışmanın amacı,ergonomi bilim dalı açısından Safranbolu konutlarının iç mekân yapılarının incelenmesi
ve uygulanan çözümleri paylaşmaktır. Belirtilen amaca ulaşmak için Safranbolu eski çarşı yerleşim
bölgesinde bulunan ve koruma altında olan evler incelenmiştir.İncelenecek evlerseçilirken; Safranbolu
sınırları içerisinde, eski çarşı yerleşim bölgesinde korunup günümüze ulaşan evlerden rastgele seçilmiştir.
İncelenen evlerde; iç mekân donatı elemanları ile ince yapı elemanlarıgibi eşdeğer elemanlara
sahipmekânlar eşlendirilerek donatı ve ince yapı elemanlarının statik antropometriye uygunluğu
değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; Safranbolu evleri iç mekân biçimlenişi, kullanıcıların statik antropometrik
boyutları ve ihtiyaçlarına göre şekillenmiş olduğu tespit edilmiştir. Safranbolu evlerinin; dinamik
antropometrik boyutları ve hacimsel olarak mekanların biçimlenişi de ayrı bir çalışma konusu olabileceği
düşünülmektedir.
Keywords: Safranbolu, Ergonomi, Statik Antropometri, Mimarlık, Konut.
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. ABDURRAHMAN KARAMAN
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BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMIN İÇ MİMARLIK EĞİTİMİNDEKİ YERİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
2

1 Araş. Gör. SEMİHA İSMAİLOĞLU - Karadeniz Teknik Üniversitesi - İç Mimarlık
Araş. Gör. SERAP FAİZ BÜYÜKÇAM - Karadeniz Teknik Üniversitesi - İç Mimarlıık

Zihinde bir fikirle başlayan tasarım süreci, tasarımın renklendirilmiş 2 veya 3 boyutlu görsellere
aktarılmasıyla tamamlanır. Bu süreçte, geleneksel el çizimi veya bilgisayar ortamında hazırlanmış
görsellerle; sonuç ürünün sunumu yapılır. Tasarım süreci ve sonunda etkili bir şekilde kullanılan bilgisayar
desteği; çizim kalitesini yükselterek teknik hataları en aza indirmek ve üretkenliği arttırmak üzerinde
etkilidir. Tasarım tabanlı eğitim veren bölümlerde tasarımın başarılı bir şekilde sunulması önemlidir. Bu
bölümlerde okuyan öğrencilerin geleneksel görselleştirme yöntemlerinin yanı sıra bilgisayar destekli
tasarım yöntemlerini öğrenmeleri; mesleki ortama hazırlanmaları için önem taşımaktadır. Bu kapsamda
tasarım eğitimi veren bölümlerin eğitim programlarına bilgisayar destekli tasarım içeren dersler eklenmiştir.
Bu bölümlerde verilen bilgisayar destekli tasarım derslerinin içerik ve eğitim sürecindeki yeri; her
üniversitenin kendi eğitim programı çerçevesinde farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmada, tasarım tabanlı
eğitim veren bölümlerin lisans programlarında yer alan bilgisayar destekli tasarım derslerinin önemine
vurgu yapmak amaçlanmıştır. Çalışma kapsamı, Türkiye’de lisans derecesinde eğitim veren iç mimarlık
bölümlerindeki bilgisayar destekli tasarım derslerinin; eğitim sürecinin kaçıncı döneminde ders
programlarına dahil edildiği ve ders programındaki yoğunluğunun ne düzeyde olduğu üzerine bir
incelemeden oluşmaktadır.
Keywords: Bilgisayar Destekli Tasarım, İç Mimarlık Eğitimi, Görselleştirme, 2 ve 3 Boyut
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BÜYÜK ÖLÇEKLİ YAPILARDA YÖN BULMA DAVRANIŞINA İLİŞKİN BİR İNCELEME: AVM ÖRNEĞİ
2

1 Araş. Gör. İMRAN KAVAZ - Karadeniz Teknik Üniversitesi - İç Mimarlık
Araş. Gör. SERAP FAİZ BÜYÜKÇAM - Karadeniz Teknik Üniversitesi - İç Mimarlık

Günümüzde alışveriş merkezleri insanlar arasındaki sosyal iletişim ve etkileşimin gerçekleştirildiği, kentlerin
kamusal alanları ve yaşam merkezleridir. Bireyler bu mekanlarda bir yandan nesnel ihtiyaçlarını karşılarken
diğer yandan da sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Çağımızın getirdiği, bireyin sürekli bir yere yetişme hali,
birçok işi kısa sürede halledebilme isteği gibi sebepler, alışveriş merkezlerinin kullanıcıya kısa mesafelerde
ürünlere ve hizmete kolayca ve sorunsuz ulaşabileceği bir kurguda tasarlanmasını gerektirmektedir. Bu
yapılar kullanılmaya başlandığında; mekan içerisinde çevreden gelen birçok uyaranın varlığı, referans
alınacak öğelerin eksikliği ya da doğru tanımlanmamış olması, mekanın ölçeğinin büyüklüğü ve bireyin
kendini kaybolmuş hissetmesi gibi nedenlerle kullanıcının mekanı okuyup, hedefine ulaşması ve mekanı terk
etmesi sürecinde yol ve yön bulma konusunun önemi ortaya çıkar. Yön bulma, bireylerin gecikme ve yersiz
endişe yaşamadan hedeflerine giden yolu bulabilmeleridir. Mekanla ilgili tüm özelliklerin hafızaya alınması,
kodlanması ve saklanıp daha sonra geri çağrılma süreci bilişsel harita olarak tanımlanır. Birey yön bulma
sürecinde çevre içindeki hareketlerine olanak tanıyan bilişsel haritalar kullanır. Bilişsel haritanın
oluşumundaki kolaylık ve bilişsel haritanın eksiksizliği yön bulma davranışını etkilemektedir. Mekânsal
ipuçları, mekandaki odak ve referans noktaları, mimari farklılaşmalar ve plan biçimlenişleri yön bulma
deneyimini etkileyen değişkenler olarak değerlendirilir. Karmaşık yapılarda yönlerin bulunabilir olması hem
kullanıcılar hem de o mekânda verilen hizmet açısından önemli bir mimari ölçüttür. Bu çalışma, büyük ölçekli
alışveriş merkezlerinde yön bulma davranışını oluşturan zihinsel haritalarda bireyin hafızasına yer eden plan
kurgusu ve referans noktalarının önemini ortaya koymayı amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Trabzon ili
Ortahisar ilçesinde yer alan bir AVM’de öncelikle Kevin Lynch’in Kent İmgesi (2010) adlı kitabında yer alan
bileşenler (yollar, kenarlar/sınırlar, bölgeler, düğüm/odak noktaları, işaret öğeleri) plan üzerinde analiz
edilerek belirlenmiştir. Yapılan analiz çalışmasının ardından yapıyı deneyimleyen kullanıcıların çizdiği
zihinsel haritalarla plan analizleri karşılaştırılıp yön bulmayı kolaylaştıran öğe ve elemanlar tespit edilmiş ve
üzerinde durulması ve geliştirilmesi gereken öğe ve elemanlar belirlenmeye çalışılmıştır.
Keywords: alışveriş merkezi, bilişsel/zihinsel haritalar, kompleks yapılar, yön bulma davranışı
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HASTANE BEKLEME ALANLARINDA RENK SEÇİMİNİN KULLANICILAR ÜZERİNDE ETKİLERİ
2

1 Araş. Gör. NİHAN ÜNAL - Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi - Mimarlık
Öğr. Gör. ELİF GİZEM YETKİN - Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi - Mimarlık

Mekanlarda renk kullanımının insan psikolojisi üzerinde etkisi bir çok araştırmaya konu olmuştur. Bu
araştırmalar sonucunda rengin doğru ve yanlış kullanımı arasındaki fark oldukça etkileyicidir. Rengin,
mekanların fonksiyonuna uygun şekilde seçilmesi, kullanıcıları verimlilik ve psikoloji bağlamlarında olumlu
yönde etkilemektedir. Bu etkinin en önemli kullanım alanlarından biri ise hastanelerdir. Hastanelerde
kullanıcıların en çok vakit geçirdikleri mekan bekleme alanları olduğu için bu alanlarında ki renk kullanımı
önem taşımaktadır. Halihazırda kaotik olan hastane bekleme alanlarını kullanıcılar için iyileştirmek doğru
renk seçimi ile mümkündür. Bu çalışmada, renklerin insan psikolojisi üzerinde ki etkisi irdelenecek, bu
etkileri hastane bekleme salonları kullanıcıları için olumlu yönde kullanmanın yolları saptanacaktır. Bu
süreçte renk algısının, cinsiyet, yaş grubu, mekanın fonksiyonu ve mekanın ebatlarından ne şekilde
etkilendiği literatür taraması desteği ile araştırılacaktır.
Keywords: mimaride renk, hastane tasarımı, renk seçimi
Corresponding Author: Araş. Gör. NİHAN ÜNAL
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RESTORAN MUTFAĞI TASARIMINDA ENGELLİLER İÇİN ERGONOMİK ÇÖZÜMLER
2

1 Öğr. Gör. ELİF GİZEM YETKİN - Alanya HEP Üniversitesi - Mimarlık
Araş. Gör. AHSEN BURÇİN HİMMETAĞAOĞLU - Alanya HEP Üniversitesi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Günümüzün değişen yaşam koşulları ve beslenme alışkanlıklarından dolayı insanların dışarda yemek yeme
oranı artış göstermiştir. Buna bağlı olarak restoran sayıları da artmıştır ve çok önemli bir iş kaynağı haline
gelmiştir. Tüm iş sahalarında olduğu gibi restoranlarda da engelli bireyler çalışma hayatına katılmaktadırlar.
Ülkemiz, engelli istihdamının en düşük olduğu ülkelerden biridir. Bu oranın düşük olmasının en büyük
sebeplerinden biri, çalışma ortamlarının engelli bireylerin kullanımına uygun tasarlanmamış olmasıdır.
Restoranlarda mutfak, yemek yeme alanı, servis alanı gibi çeşitli çalışma bölümleri bulunmaktadır. Bu
bölümlerden iş yoğunluğunun çok olduğu kısımlardan biri olan mutfakların, engelli çalışanların rahat
kullanımına göre tasarlanması önem arz etmektedir. Engelliler için ergonomik mutfak tasarlama stratejileri,
engelli bireylerin hareketliliğini desteklemeli ve gerekli güvenlik unsurlarını taşımalıdır. Yapacağımız
araştırmada, restoran mutfağı donanımları incelenerek, engelli çalışanlar için gerekli ergonomik tasarım
çözümleri belirlenecektir.
Keywords: ergonomi, mutfak tasarımı, engelli bireyler
Corresponding Author: Öğr. Gör. ELİF GİZEM YETKİN

İÇMİMARLIK’TA İLK PROFESYONEL UYGULAMA ÜZERİNE TARİHSEL BİR İNCELEME: ELSİE DE
WOLFE ÖRNEĞİ
1

Araş. Gör. EDA BALABAN VAROL - Hacettepe Üniversitesi - İçmimarlık
2 Araş. Gör. ADEM VAROL - Hacettepe Üniversitesi - İçmimarlık

20. Yüzyıl’ın başına kadar Mimarlık mesleğinin içinde kendine yer bulmaya çalışan İçmimarlık, 1900’lü
yılların başlarında tasarım alanlarından biri olarak tanınmaya başlanmıştır. Bu süreye kadar geçen zaman
diliminde iç mekan; Mimar, Dekoratör, Usta gibi sanatçı, tasarımcı veya zanaatçı tarafından bir şekilde
tasarlanmıştır. Modernizm ile birlikte artan mekan üretimi, mimarlık mesleğinin dış mekana verdiği önemin,
iç mekana da verilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Çünkü, giderek artan yapı gereksinimi sadece dış
mekanın tasarlanması ile değil, iç mekanın da düşünülmesi ve üretilmesi ile karşılanmaktadır. Bu geçiş süreci
içmimarlık mesleğinin doğmasında bir zemin olmuştur. Çalışmada, bu mesleğin doğuşu, başka bir ifadeyle,
bu mesleğin modern anlamda uygulandığı ilk mekan ve bunu gerçekleştiren ilk içmimar araştırılmaktadır.
Bu araştırmaya göre, Elsie de Wolfe, New York’ta tasarladığı Colony Clup ile, profesyonel anlamda
İçmimarlıkta uygulama yapmış, para kazanmış ilk İçmimar olarak bilinmektedir. Bu yenilik, aynı zamanda
modern anlamda ilk iç mekan üslubunun da doğmasına neden olmuştur. Bu durum günümüz
mesleklerinden biri olan içmimarlığın, temelinde bir asır boyunca gelişen bir alan olduğunu göstermektedir.
Bu çalışmanın amacı, içmimarlık mesleğinin gelişimini tarihi süreçte göz önüne alarak, günümüz İçmimarlık
mesleğine dikkat çekmektir. Çalışma, nitel araştırma teknikleri kullanıldığı tarihsel bir araştırmadır.
Keywords: İç Mekan,İçmimarlık,Elsie de Wolfe Örneği
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TARİHİ YAPILARIN OYUNCAK MÜZESİ OLARAK YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ: GAZİANTEP OYUN
VE OYUNCAK MÜZESİ ÖRNEĞİ
2

1 Doç. Dr. HİCRAN HANIM HALAÇ - Anadolu Üniversitesi - Mimarlık
Y. Lisans Öğr. İPEK DEMİR - Anadolu Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü-Mimarlık Anabilim Dalı

Kültürel mirasın korunarak geleceğe taşınabilmesi, bilgi ve belgenin aktarılması adına oldukça önemlidir.
Günümüz yaşam şartlarında değişmesiyle kimi yapılar işlevini yitirmeye başlamıştır. Bu noktada ise yapı
devamlılığı için uluslararası bildirgelerle de (Atina Tüzüğü, Venedik Tüzüğü ve Amsterdam Deklarasyonu)
desteklenerek “yeniden işlevlendirme” kavramı ortaya çıkmıştır. Yapı ömrünün uzatılması ve belge
niteliğinin korunması adına uygulanan yeniden işlevdirmelerden en yaygın olarak kullanılan
işlevlendirmelerden biride “müze”ye dönüştürmektir. Uygun yöntemler ve uygun müze türüyle yapıldığı
zaman oldukça doğru bir seçimdir. Günümüzde müze kavramı oldukça çeşitli alt başlıklar içermektedir.
Bunlardan biri de somut ve somut olmayan kültürel miraslarımızdan olan oyun ve oyuncaklardır. Bu kültürel
miraslarımızın somut kültürel miraslarımız olan tarihi yapılarda sergilenmesi, oyuncak müzelerenin önemli
ziyaretçi kitlesi ve geleceğimiz olan çocuklarımızın bu iki kavrama aynı ortamda temas etmeleri adına
oldukça önemlidir. Ülkemizde yer alan oyuncak müzelerinden Gaziantep Oyun ve Oyuncak müzesi, tarihi
Bey mahallesinde yer alan geleneksel bir Antep evinin yeniden işlevlendirmesiyle oluşturulmuştur. Kültür
yönünden oldukça geniş bir alana sahip olan Antep için oldukça önemli bir adım olmuştur. Teknoloji çağının
çocuklarının geleneksel oyuncaklarla geleneksel bir yapı içinde buluşması geleceğimiz olan çocuklarımızın
bakış açılarını genişletmek ve onlara yeni misyon ve vizyon kazandırmak açısından son derece önemli olduğu
düşünülmektedir. Bu çalışmada tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesi konusunda Gaziantep’te bulunan
geleneksel Gaziantep evinin çocuk müzesi olarak yeniden işlevlendirmesi değerlendirilmiştir. Ayrıca
çocukların somut ve somut olmayan kültürel miras kavramlarını bir arada değerlendirmesinin önemine
değinilmiştir.
Keywords: Yeniden İşlevlendirme, Oyun Ve Oyuncak Müzesi, Somut Ve Somut Olmayan Kültürel Miras,Gaziantep
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YENİ KAZANAN MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNİN MİMARİ ÇEVREYİ TANIMA VE MESLEKİ ALGILARI
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
1

Araş. Gör. GÜLŞEN CENGİZ - Dokuz Eylül Üniversitesi - Mimarlık

Mimarlık bölümünü yeni kazanan öğrencilerin algı kavramını araştırmak ve farkındalık edindirmek üzere
öğrencilere çeşitli sorular sorulmuştur. Bu sorular, çevrelerinde bulunan mimari değeri olan yapılar ve çeşitli
mesleki yayın araçları vb. hakkındadır. Bu cevaplar değerlendirilerek mesleki bilinç düzeyleri ve etkili
öğrenme çeşitleri hakkında istatiksel olarak değerlendirme yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı mimarlık
eğitiminde etkili öğrenme yollarını tespit edip geliştirmeyi hedeflemektir. Çalışmanın kapsamı dokuz eylül
üniversitesi mimarlık bölümü öğrencileridir. Çalışmanın yöntemi ise anket çalışmasıdır.
Keywords: Eğitim, Mimarlık, Algı
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AYDINLATMADA NANO TEKNOLOJİ UYGULAMALARI
1

Araş. Gör. GÜLŞEN CENGİZ - Dokuz Eylül Üniversitesi - Mimarlık

Aydınlatma teknolojinde çeşitli uygulamalar ve bu uygulamalara adapte edilmiş nanoteknolojik uygulamalar
bulunmaktadır. Aydınlatma ve enerji depolama teknolojisindeki bu uygulamalarda aktif ve pasit yöntemler
kullanılmaktadır. Böylece etkin aydınlatma sağlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı aydınlatma teknolojisinde
nano teknolojik uygulamalardır. Çalışmanın metodu ise literatür taramasıdır.
Keywords: Aydınlatma,Nanoteknoloji, Enerji depolama
Corresponding Author: Araş. Gör. GÜLŞEN CENGİZ

KİNETİK MİMARİ ELEMANLARIN OFİS YAPILARINDA KULLANIMI
2

1 Araş. Gör. PELİN SARICIOĞLU - Gazi Üniversitesi - mimarlık
Araş. Gör. MUAMMER YAMAN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - mimarlık

Günümüzde yapım-üretim, malzeme ve teknoloji alanındaki gelişmeler insanların ihtiyaçlarını etkilemekte
ve değiştirmektedir. Değişen sosyal, ekonomik çevrelere ayak uyduracak ve gelişen teknolojiyi tasarımla
bütünleştirecek mekânlar üretmek kaçınılmaz olmuştur. Bu bağlamda yapılardan beklenen kullanıcı istekleri
ve performans koşulları artmıştır. Beklenen performans koşullarını sağlayarak, kullanıcı isteklerini
gerçekleştirecek güncel gelişme alanı olarak ‘kinetik mimarlık’ önem kazanmıştır. Kinetik mimari
uygulamaların farklı işlev ve amaçlarda kullanıldıkları yapılardan biri de ofislerdir. Ticari faaliyetlerin
gerçekleştirildiği ve kullanıcılarının günün çoğu saatini geçirdiği ortamlar olan ofislerin gelişen teknolojiler
ışığında tasarlanması gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmada kinetik mimari elemanların ofis yapılarında
fonksiyonel esneklik bağlamında kullanılma olanakları araştırılmıştır. Çalışmanın amacı kinetik bina
elemanlarının ‘konut’ işlevi dışında ‘ofis’ işlevindeki yapılarda da fonksiyonel esneklik, fiziksel çevre
denetimi, görsel dönüşüm gibi amaçlarla kullanılarak ileriki dönemlerde yapılacak ofis tasarımları için
tasarımcılara veri sağlamaktır. Yöntem olarak seçilen ofis planlarında kinetik sistemlerin kullanımı
bağlamında prensip tasarımlar yapılmıştır. Öncelikle kinetik sistemler bulundukları yer bakımından, kinetik
yapı elemanı çeşidine göre, hareket biçimine göre ve hareketin kullanım amacına göre sınıflandırılmıştır.
Kabuk dışı esneklik sağlayacak şekilde yapılan prensip tasarımların olanak ve kısıtları ortaya konulmuştur.
Bulgularda kinetik bina elemanları kullanımının olum yanları; mekânsal kullanım esnekliği sağlaması, ısıtmasoğutma giderlerinin bu esnekliğe bağlı ayarlanabilmesi, gün ışığından etkin faydalanma, kütle
geometrisinde farklı varyasyonlar sağlamasıdır. Olumsuz olarak; bakım maliyetleri, ilk yatırım maliyetlerinin
yüksek olması, tasarıma sonradan dâhil edilememesi, yağmur ve kara karşı tecrit sorunları ve günümüz imarvergilendirmenin kinetik hareketlere uymamasıdır. Sonuç olarak; tüm bu kısıtlara rağmen kinetik
elemanların ofis yapılarında kullanımının olumlu yanlarının olumsuz yanlarına ağır bastığını, mekânsal
esneklik sağlaması bakımından kullanıcı isteklerini gerçekleştirdiğini ve tüm bu gelişmelerin önümüzdeki
dönem tasarımlara ve tasarımcılara veri sağlayacağı öngörülmektedir.
Keywords: Kinetik Mimarlık, İşlevsel Esneklik, Ofis Yapıları.
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YAPI MALZEMESİ OLARAK CAMIN PERFORMANS KRİTERLERİNİN İRDELENMESİ
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Mimari bir eleman olarak camın; geçmişten günümüze kullanımında büyük ilerlemeler olmuştur. Gelişen
inşaat sektörü ile birlikte cam; hem yapı malzemeleri alanında hem yapım sistemleri alanında büyük ilerleme
kaydetmiştir. Günümüzde yüksek teknoloji ile birlikte camın niteliği sorgulanmış, farklı yapı çözümlerinde
kullanımı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda mimari anlamda cam seçiminde çok fazla kriter oluşmuş, kullanıcı
profiline uygun konfor şartlarını yerine getirmesi beklenen cam seçimi önemli olmuştur. Proje tasarım
sürecinde mimarlar, tasarım kararlarını verirken camdan beklenen performans kriterlerini tam anlamıyla
bilmeli; bu bağlamda çözümler üretebilmelidir. Bu çalışmada; camın yapı malzemesi olarak kullanımından
beklenen performans kriterleri ortaya konmuş, güncel çözüm önerileri aktarılmıştır. Literatür araştırması
yapılarak camın statik dayanım niteliği, yapım, montaj ve tadilat niteliği, ısı kontrolü niteliği, su geçirimsizliği
ve nem kontrolü niteliği, akustik konfor niteliği, yangın güvenliği niteliği, genleşme ve yatay yük etkileri
niteliği, ışık, yansıma ve renk niteliği, temizlik ve bakım niteliği incelenmiştir. Camın performans kriterleri
sonucunda mimari proje kapsamında uygun cam seçiminin gerçekleşmesinde beklenen nitelikler
saptanmıştır. Tasarım ve uygulama projelerinde cam kullanımı ve kullanılacak camın seçimi hakkında belirli
parametrelerde öneriler geliştirilmiştir. Mimari camın kullanılmasında, performans kriterlerinin
saptanmaması, tam olarak bilinmemesi birtakım fiziksel konfor koşullarını bozacak olup, mimari proje
tasarımcılarına büyük görevler düşmektedir. Bu durumda proje tasarım aşamasında uygun cam seçimi
önemsenmeli ve uygulamada mimarın önerileri doğrultusunda cam seçimi kullanılmalıdır.
Keywords: Cam, Cam Türleri, Camın Performans Kriterleri, Mimari Cam Kullanımı
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Kentsel yoğunluk, nüfus artışı ve bu artışa bağlı olarak kentsel alan yetersizlikleri, kısa sürede yeni potansiyel
alan oluşturma isteği gibi nedenler mimaride yeni arayışlara neden olmuş ve parazit mimari kavramı ortaya
çıkmıştır. Bir binanın genişlemesini gerektirecek öngörülemeyen bir durum nadir değildir, ancak varolan bir
yapının dış kullanımı yoluyla yeni bir hacminin aktif olarak ele geçirilmesi çok daha nadirdir. Bu durumda
mevcut bir yapı üzerinde ki çalışmanın yalnızca genişletme çabası mı parazitik bir yapı mı olduğunun net
olarak ortaya konulması parazit mimarinin anlaşılmasında oldukça önemlidir. Parazit tutunduğu konağın
hayatta kalmasına katkı sağlamayan ancak hayatta kalabilmek için konaktan beslenen, eksik kalan tüm
ihtiyaçlarını konaktan sağlayan bir organizma olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda parazit bina,
tutunduğu konak binaya zarar vermeden kendi işlevini yerine getiren, konak bina ile ilişkileri zorlayan, içerde
ve dışarda düzenlenebilen geçici ve sömürücü bir biçim olarak tanımlanabilmektedir. Parazit mimarinin,
alışılmış çeşitli sebeplerle yapılan eklerden en önemli farkı tutunduğu bina ile strüktürel, işlevsel ilişkiler
kurarak enerjisinden ve atığından faydalanırken aynı zamanda mevcuda eklemlenerek dışa hizmet veren ve
eklemlendiği mevcut yapıyı tanımlamasıdır. Gün geçtikçe yaygınlaşan ve kentsel ölçekte sağladığı olanaklar
düşünüldüğünde, tarihi ve/veya çağdaş konak(lara) tutunarak tasarlanan parazit binaların kente ne oranda
katkı sağlayacağı önemli bir merak konusudur. Bu bağlamda bu çalışmada Trabzon kent merkezinde kültürel
ve tarihi olanın sürdürülebilirliği dikkate alınarak kavramsal yaklaşım ile konak binalar arasında, üzerinde,
içinde veya dışında sanat merkezi işlevine sahip bir parazit yapı tasarlama süreci deneyimleri mimarlık
stüdyosu kapsamında aktarılmıştır.
Keywords: Parazitik mimari, konak bina, mimari ürün, kavramsal çalışma, yapılı çevrede tasarım.
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Günümüze ulaşabilen insanoğlunun varolduğu andan itibaren inşa ettiği yapılar toplumun kültürel
zenginlikleriyle geçmişimize ışık tutmaktadır. Tarihi belge niteliği taşıyan taşınmaz kültür varlıklarımızı
koruyarak, gelecek nesillerin de aydınlatılmasını sağlamak son derece önemlidir. Bu amaçla yıkılmaya yüz
tutmuş, kaderine terk edilmiş tarihi yapılara çeşitli önlemler alınması gerekmektedir. Ancak bunu
gerçekleştirirken çevre kirliliğine yol açmayacak ve yapı kimliğini bozmayacak şekilde hareket edilmelidir.
Ne yazık ki; Tarihi yapılar doğal afetler, insan kaynaklı sorunlar ve hızlı kentleşme gibi çeşitli olumsuzlukların
tehdidi altındadır. Ülkemiz genelinde maddi sorunlar ve miras sorunları gibi nedenlerle müdahale
edilemeyen tarihi yapılar, belediyelerin ya da mülk sahiplerinin basit, niteliksiz müdahaleleri ile ayakta
durabilmektedir. Bu müdahale yöntemlerinden sık rastlananlardan biri ise iskelelerdir. Tarihi yapılarda
kurulan iskeleler kimi zaman restorasyon çalışmalarının yapılması adına kimi zaman da yapının ayakta
durabilmesini sağlamak amacıyla kurulmaktadır. Yapının restorasyonu gerçekleşene kadar ayakta
durabilmesi adına alınan her müdahale kararı yapının biçim ve kütle bütünlüğü göz ardı edilmeden
alınmalıdır. Restorasyonla kurtarılamayacak yapılarda ise en azından kent siluetinin kaybolmaması adına
kimi zaman mevcut haliyle kimi zaman cephenin restorasyonu gerçekleştirildikten sonra yapı cepheleri
korunmalıdır. Günümüz sivil mimari yapılarının yıkılmaya yüz tutmuş halde bırakılmasına dikkat çekmek,
gelecek nesillere doğru bilgi ve belge aktarabilmek adına tarihi yapıların korunması gerekliliği kaçınılmazdır.
Yapılan çalışma kapsamında, Alanya Tophane mahallesinde yeralan sivil mimarlık örneği yapıların ayakta
durabilmesi için alınan geçici müdahale yöntemleri üzerinden 409 ada 3 parselde yer alan yapı incelenmiştir.
Tarihi yapılarda var olan kültür gibi onları koruma şekilleri de yeni bir koruma kültürü oluşturmaktadır.
İncelenen bölge örneğinde de görüleceği üzere alınan koruma kararlarının bölge genelinde de yansımaları
görülmektedir. Yapılan çalışma; alan çalışmaları, erişilebilen kurum arşivleri ve literatür çalışmasıyla
desteklenerek yürütülmüştür. Çalışma sonucunda, farklı koruma müdahale yöntemlerinin oluşturduğu
avantaj ve dezavantajlar ortaya konmuştur. Günümüzde devam etmekte olan bu müdahale tipinin yapının
belgelenmesine, korunmasına yetmediği, yapılar için hızlı koruma kararları alınması ve kaybolmadan bakımonarımlarının yapılması gerektiği kararına ulaşılmıştır.
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Günümüzde artan çarpık kentleşme ve beraberinde getirdiği ekolojik problemler özellikle kentsel alanlarda
yaşayan insanlar için büyük sorunlara neden olmaktadır. Bu problemler, kent içindeki yeşil dokunun
yetersizliği, kent ve yakın çevresindeki ormanlarının tahribi insanların doğaya olan özlemini ve ihtiyacını gün
geçtikçe arttırmıştır. Bu sebeplerden dolayı insanlar doğal ortamlarda dinlenme arayışı içine girmişler ve
bunun etkileri sonucunda turizm hareketlerinde, türlerinde ve tercih edilen yerlerde büyük değişimler
yaşanmıştır. Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi kapsamında doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerin
koruma-kullanma dengesi içinde kullanılması ve alternatif turizm türlerinin yaygınlaştırılarak dünya turizm
gelirinde alınan payın artırılması amaçlanmasıyla birlikte ekoturizm kavramı ülkemizde de önemli bir
gelişme sürecine girmiştir. Doğu Karadeniz Bölgesi, yayla kültürü, tarihi ve kültürel eserleri, doğal güzellikler,
flora ve faunası, ormanları, gölleri, dereleri, iklimi, bitki örtüsü kısacası alternatif turizm imkanları açısından
geniş bir turizm potansiyeline sahip olup Şalpazarı ilçesi Ağasar deresi, orman ve vadileri, endemik bitki
örtüsü, yaylaları, geleneksel yaşam kültürü ve festivalleriyle turistik çekiciliğe sahiptir.Yapılan bu çalışmada
doğal ve kültürel potansiyellere sahip olan Şalpazarı İlçesi ve Ağasar Deresi Vadisi yakın çevresinin kırsal
peyzaj özellikleri incelenmiş, alanın turizm potansiyeli değerlendirilmiş yerel halkın refahını arttırmak ve
Şalpazarı ilçesinin sahip olduğu doğal/kültürel değerleri korumak ve tanıtmak amacıyla doğaya duyarlı kırsal
peyzaj planlamasına tasarım önerilerinde bulunulmuştur.
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KAMPÜS ALANLARININ ENGELLİ KULLANIMINA UYGUN DÜZENLEMESİ: RECEP TAYYİP
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Geçmişten günümüze kampüs alanları aydınlanma çağını yansıtan önemli kent parçalarıdır. Aynı zamanda
üniversite çağındaki bireylerin sosyal gelişimleri açısından büyük bir öneme sahiptir. Özellikle engelli
üniversite öğrencilerinin de bu alanları kullandığı düşünüldüğünde, kampüs alanının tasarımı daha da önem
kazanmaktadır. Üniversite kampüsleri, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında sosyal ve kültürel
faaliyetleri ile de önemli bir yere sahiptir. Bu faaliyetlerin yanı sıra sahip olduğu estetik ve işlevsel
fonksiyonları kullanıcılara birçok imkan sunmaktadır. Kampüs planlamalarında bu alanların, engellilerin de
rahatlıkla kullanması için ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanması gerekmektedir.
Böylelikle engelli öğrencilerin hem eğitim ve öğretim faaliyetlerini hem de sosyo-kültürel faaliyetlerini
gerçekleştireceği mekânlara rahat ulaşımı sağlanır. Yapılan bu çalışma kapsamında, üniversite kampüsünün
engelli bireylerin kullanımı açısından uygunluğu, kullanım sürecinde oluşacak sorunları ve kampüs alanından
beklentileri ortaya konmaktadır. Bu kapsamda Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkez Kampüsü
engelli kullanıcıların ulaşımı-erişimi açısından incelenmiştir. Çalışma sonucunda engelli kullanıcıların
üniversite hayatı boyunca ulaşım-erişim gereksinimlerini karşılamada kampüs koşullarının önemi
vurgulanmıştır. Ayrıca engelli kullanıcıların kampüsteki mekânlara rahatlıkla ulaşım sağlayamadığı tespit
edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen verilere bağlı olarak mevcut durum ile ilgili sorunlar ortaya
konarak iyileştirilmeleri için öneriler sunulmuştur.
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TÜRKİYE'DE KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLANMASINA YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER VE
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Kentsel yeşil alanlar kente ve kentte yaşayan bireylere sosyal, ekonomik ve ekolojik açıdan olumlu katkı
sağlayan, kentte yaşayan bireylerin yaşam kalitesini arttıran kentsel mekanlardır. Günümüzde yaşanan hızlı
nüfus artışı ve yapılaşmayla birlikte ortaya çıkan plansız kentleşme, kentsel yeşil alanların zaman içerisinde
azalmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen,
sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenen imar kanunu ve imar planları,
kentsel yeşil alanların planlanmasının ve oluşturulmasının yasal dayanağını oluşturmaktadır. Türkiye'de
geçmişten günümüze kadar imar kanunu ve yönetmeliklerinde kentsel yeşil alanlara yönelik farklı
standartlar belirlenmiştir. Günümüzde kentsel yeşil alan standartları, 3 Mayıs 1985 yılında kabul edilip 9
Mayıs 1985 tarihinde 18749 sayılı resmi gazetede yayınlanan imar kanunu ve 02 Eylül 1999 tarihinde 23804
sayılı resmi gazetede yayınlanan "imar planı yapılması ve değişikliklerine ait esaslara dair yönetmelikte
değişiklik yapılması hakkında yönetmelik" ile belirlenmektedir. Bu yasal düzenlemede, mücavir alan sınırları
içerisinde kişi başına düşmesi gereken aktif yeşil alan miktarı 10 m² olarak belirlenmiştir. Fakat, Türkiye'de
yeşil alanlarla ilgili alınan kararlar ve yasal mevzuat ile uygulamalar arasında çelişkiler olduğu görülmektedir.
Bu çalışmada, kentsel yeşil alanlar ile ilgili imar kanunu ve yönetmelikte yer alan standartlar ile uluslararası
standartlar incelenmiş ve kentler bazında değerlendirilmiştir. Ayrıca, Türkiye'de ki farklı kentlerin sahip
oldukları kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarları incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre,
Türkiye'de ki pek çok kentin yasal mevzuatta belirtilen kişi başına düşmesi gereken aktif yeşil alan miktarını
sağlamadığı görülmektedir.
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ÖZET: Kent Kimliği çevrenin, mekanın, mimarinin ve kentlerin birbirinden ayırt edilmesinde önemli bir
belirleyicidir. Kent kimliğinin, kentsel algılama ve kentsel imajın temel belirleyicilerinden biri kentsel donatı
elemanlarıdır. Kent kimliğinin yansıması olan kenti yaşanabilir ve algılanabilir kılan kimlik elemanlarının her
biri kullanıcılar ve kent açısından farklı bir anlama ve öneme sahip olmaktadır. Son yıllarda yaşanan
teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeler sonucu kentlerde hızlı bir değişim süreci yaşanmaktadır.
Kentlerde yaşanan bu hızlı değişim kentlerin birbirine benzeyen birimler haline dönüştürmektedir. Bu
durum kentlerin cazibelerini yitirmesi ve kimliklerinin yok olması gibi olumsuz bir çok soruna zemin
hazırlamaktadır. Kahramanmaraş kenti’de bu gelişmelerin yaşandığı ve hızlı bir değişim süreci yaşayan
kentler arasında yer almaktadır. Bu çalışma kent kimliğini oluşturan kent dokusu içerisindeki bireysel ve
toplumsal yaşamını kolaylaştıran, bireyler arası iletişimi sağlayan, mekanları tanımlı kılan, kenti tanımlayan
ve tamamlayan niteliklere sahip kentsel donatı elemanlarını Kahramanmaraş kenti örneğinde belirlemek
amacı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda Kahramanmaraş kent kimliğini olumlu ve olumsuz
etkileyen kentsel donatı elemanları belirlenerek öneriler geliştirilmiştir.
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Günümüzde teknolojik ilerlemelere bağlı olarak gelişen hızlı tüketim, doğal kaynakların sürdürülebilirliğini
son derece önemli hale getirmiştir. Kaynakların sürdürülebilirliği üzerine yapılan çalışmalar sosyo-ekonomik
ve kültürel yapının önemini özellikle vurgulamaktadır. Bu noktadan hareketle fiziksel çevre koşulları ile
sosyo ekonomik ve kültürel yapı ilişkisinin belirlenmesi son derece önemlidir. Bu çalışma flora ve fauna
açısından son derece zengin Kahramanmaraş ahır dağında gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanın yükselti
durumunun sosyo ekonomik ve kültürel yapı üzerine etkisini ortaya koymak amacı ile gerçekleştirilmiştir.
Yükselti durumunun belirlenmesinde topografik haritalardan yararlanılmış, köylerin bulunduğu yükseltiler
dikkate alınarak her 100m de bir yükselti sınıfları oluşturulmuştur. Sosyo ekonomik ve kültürel yapının
belirlenmesinde istatistiki veriler ile anketlerden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile
değerlendirilerek varyans analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda sosyo ekonomik ve kültürel yapı ile
yükselti arasındaki ilişki ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlar doğa koruma çalışmalarına yönelik olarak
değerlendirilmiştir. Teşekkür : Bu çalışma 113O212 nolu Tubitak Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.
Keywords: Kahramanmaraş Ahır Dağı, Yükselti , Sosyo- Ekonomik ve Kültürel Yapı
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ZEYTİN’İN (OLEA EUROPAEA L.) PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMA ALANLARINDA KULLANIM
OLANAKLARI: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ
1

Yrd. Doç. Dr. HÜLYA ÖZTÜRK TEL - Harran Üniversitesi teknik bilimler MYO - mimari restorasyon
2 Prof. Dr. ELMAS ERDOĞAN - Ankara Üniversitesi ziraat fakültesi - peyzaj mimarlığı

Peyzaj mimarlığı çalışmalarının hedefi, insanlar için kentsel ve kırsal alanlarda kültürel, ekonomik ve estetik
yönden olumlu yaşam alanları oluşturmaktır. Bu amaçla peyzaj mimarlığının en önemli materyali olan
bitkinin doğru kullanılması gerekmektedir. Bu çalışmada, az suya dayanabildiği kadar aşırı sıcaklara da
dayanabilen bu yüzden Şanlıurfa ilinde yetişebilen zeytin (Olea europaea L.) bitkisinin peyzaj mimarlığı
çalışmalarında kullanım olanakları belirlenmiştir. Bu amaçla zeytin’in (Olea europaea L.) plantasyonu;
işlevsel, estetik, hem işlevsel hem estetik açıdan değerlendirilmiştir. Zeytin bitkisinin estetik amaçlı
kullanımında renk, doku, form, meyve, çiçek, mevsimsel renk değişimleri gibi özellikleri incelenmiş, işlevsel
kullanımların da ise gölgeleme, erozyon kontrolü, rüzgar ve gürültü perdesi oluşturma gibi özellikleri dikkate
alınmıştır. Ayrıca ekonomik açıdan potansiyel ve olanaklarıda tartışılmıştır. Son aşamada anavatanı
Güneydoğu Anadolu olan zeytin’in (Olea europaea L.) Şanlıurfa ili peyzaj mimarlığı çalışma alanlarında gerek
işlevsel, gerek estetik, gerekse ekonomik katkıları ve potansiyeli irdelenmiştir.
Keywords: Zeytin, Olea eurupeae L., Zeytinin Değeri, Şanlıurfa, Peyzaj Mimarlığı
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. HULYA OZTURK TEL

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
557

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE UYGULAMA DERSİNİN ALANDA YAPILMASI İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ
GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. HÜLYA ÖZTÜRK TEL - Harran Üniversitesi teknik bilimler MYO - mimari restorasyon

Meslek yüksekokullarının amacı; ülke ekonomisine katkı sağlayacak nitelikli ara eleman yetiştirilmesini
sağlamaktır. Bu amaçla verilen eğitimler, teorik bilginin yanında uygulamalı eğitimlerlede desteklenmelidir.
Ancak uygulamalı eğitimlerin, sektörden ayrı değil de sektörle beraber belirlenen bir program dahilinde
yapılması önem taşımaktadır. Bu bağlamda Harran Üniversitesi ile Eyyübiye Belediyesi bir program
belirleyerek öğrencilerin uygulamalarının bir bölümünün alanda yapılmasına olanak sağlanmıştır. Bu
çalışmada Harran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı
kapsamında verilen “Süsleme ve Onarım Teknikleri” dersinin Şanlıurfa Eyyübiye’de bulunan iki camide
öğrenciler tarafından yapılan kalemişi ve hattan oluşan süsleme uygulamaları irdelenmiş ve konu ile ilgili
öğrenci görüşleri değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda mesleki ve teknik eğitimde uygulama dersinin
alanda yapılması ile ilgili öğrencilerin görüşlerinin olumlu olduğu ve özgüvenlerinin arttığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Keywords: Meslek Yüksekokulları, Uygulama Dersleri, Öğrenci
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. HULYA OZTURK TEL

FETHİYE’NİN KENTSEL GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
2

1 Öğr. Gör. NİHAT KARAKUŞ - MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Yrd. Doç. Dr. ZEYNEP RABİYE BOZHÜYÜK ARDAHANLIOĞLU - MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
3 Yrd. Doç. Dr. SERDAR SELİM - AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü
4 Yrd. Doç. Dr. İSMAİL ÇINAR - MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

Muğla iline bağlı bir ilçe olan Fethiye, tarihin bilinen en eski çağlarından beri bir yerleşim birimidir. Denize
olan kıyısı ve farklı coğrafi özellikleri nedeniyle önemli doğal kaynak değerlerine sahiptir. Özellikle 21. yy’ın
başlarından itibaren kent hızlı bir gelişim ve değişim sürecine girmiştir. Bu gelişimin izlenmesi ve
değerlendirilmesi, sürdürülebilir ekolojik, sosyal ve kültürel kalkınma kapsamında önem taşımaktadır.
Çalışmada, Fethiye’nin kentsel gelişimi tarihi bir süreç içerisinde değerlendirilmiştir. Farklı zamanlara ait
uydu görüntüleri ve imar planları çalışmanın ana materyallerini oluşturmaktadır. Çalışmada ilk olarak geçmiş
yıllarda hazırlanmış olan imar planları incelenmiştir. Ardından farklı zamanlara ait uydu görüntülerinden
yararlanılarak kentsel kullanım alanları belirlenmiştir. Elde edilen verilerden yararlanılarak kentin mekânsal
gelişiminin zaman içerisindeki büyüme eğilimi değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda, Karagözler
Mahallesi’nden başlayan kentleşme sürecinin Fethiye’nin 816,02 km2’lik kısmına 1988 yılında Özel Çevre
Koruma Bölgesi statüsü verilmesi ile Özel Çevre Koruma Kurumu tarafından yaptırılan imar planları ile
şekillenmeye başladığı, 1989-2013 yılları arasında çeşitli büyüklüklerde imar planı değişikliklerinin yapıldığı,
ancak kentsel gelişimi etkileyen 5 önemli etabın olduğu tespit edilmiştir.
Keywords: Fethiye, kentsel gelişim, imar planları, uzaktan algılama,CBS
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KENTSEL TARIM ALANLARININ CBS TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK DAĞILIMININ
DEĞERLENDİRİLMESİ: SEYDİKEMER ÖRNEĞİ
1

Yrd. Doç. Dr. ZEYNEP RABİYE BOZHÜYÜK ARDAHANLIOĞLU - MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
2 Öğr. Gör. NİHAT KARAKUŞ - MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
3 Yrd. Doç. Dr. SERDAR SELİM - Akdeniz Üniversitesi - Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü
4 Yrd. Doç. Dr. İSMAİL ÇINAR - MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
5 Y. Lisans Öğr. HASAN RAŞİT TÜRKKAN - Akdeniz Üniversitesi - Uzaktan Algılama Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Tarımsal endüstrileşme ile birlikte tarım alanları geniş ölçüde yayılım göstermeye başlamıştır. Bu yayılım
özellikle kent periferilerinde ve suya ulaşımın kolay olduğu bölgelerde artış göstermiştir. Ancak
yapılaşmanın da tarım toprakları üzerine doğru büyümesi, verimli toprakların betonlaşmasına ve azalmasına
neden olmuştur. Bu kapsamda tarım alanların kentsel alanlardaki yayılım ve dağılımının belirlenmesi ve
geleceğe yönelik planlamalarının yapılması önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Muğla iline bağlı Seydikemer
ilçesinin, ilçe merkezindeki tarımsal alanların dağılımı değerlendirilmiştir. Değerlendirme işlemi, toprak
yapısı, jeolojik yapı ve topoğrafik yapı olmak üzere 3 kısımda incelenmiştir. Çalışmada öncelikle 50 cm
mekânsal çözünürlüğe sahip uydu görüntüleri kullanılarak bölgedeki tarım alanları kontrollü sınıflandırma
tekniği ile sınıflandırılmıştır. Bu toprakların mekânsal dağılımı, yayılım yönü, toprak kalitesi, jeolojik yapı ve
topoğrafik yapı ile ilişkisi belirlenmiştir. Belirleme aşamasında insansız hava aracı (İHA) ile alınan
görüntülerden faydalanılmıştır. Tarımsal alan büyüklükleri, parçalılık durumları ve yayılım alanları
değerlendirilerek geleceğe yönelik öneriler sunulmuştur. Sonuç olarak bu çalışma ile Seydikemer ilçesindeki
tarımsal alanların mevcut durumu ortaya konulmuş, sınırları ve büyüklükleri uydu görüntüleri ve coğrafi bilgi
istemleri ile belirlenmiştir. Tarımsal alanların dağılımı ve yayılım yönleri değerlendirilerek kent ölçeğinde
sürdürülebilir öneriler geliştirilmiştir.
Keywords: Tarım alanı, Tarımsal Dağılım, İHA, CBS, UA
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KENTLERİN PLANLANMASINA YÖNELİK YEŞİL ALAN SİSTEM YAKLAŞIMLARI
1

Araş. Gör. RİFAT OLGUN - Akdeniz Üniversitesi - Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
2 Doç. Dr. TAHSİN YILMAZ - Akdeniz Üniversitesi - Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Kentleşme, 19. yy.'dan itibaren nüfusun artması, sanayinin ve teknolojinin gelişmesi gibi etmenlerden dolayı
hızlı bir gelişim göstermiştir. Yaşanan bu gelişime bağlı olarak yerleşim alanları çok geniş alanlara yayılmıştır.
Kentsel yerleşim alanlarında ortaya çıkan bu genişleme ve kentsel saçaklanmayla (urban sprawl) orman ve
tarım alanları gibi doğal alanlar önce parçalanmaya sonrasında zamanla kaybolmaya başlamıştır. Özelliklede
metropoliten kentlerde artan nüfus ile birlikte yaşanan plansız yapılaşmaya bağlı olarak kentsel alanlar
içerisindeki doğal ve yeşil alanlar yok olmaktadır. Kentsel yeşil alanlar sürdürülebilir kentsel gelişimin önemli
bileşenlerinden birisidir. Bu alanlar, kentler içerisindeki farklı kentsel kullanımlar arasında bağlantı
sağlaması, hava ve su kalitesini arttırması, rüzgar ve gürültüyü filtrelemesi, kente estetik değer
kazandırması, kentliye rekreasyonel fırsatlar sunması ve kentin mikro klimasını düzenlemesi gibi fiziksel,
sosyal ve ekolojik açıdan kente ve kentliye bir çok hizmet sağlamaktadır. Kentsel yeşil alanların sağladığı
işlevlerin tam olarak yerine getirebilmesi için belirli standartlar dahilinde kentsel gelişim planları ve kentin
sahip olduğu doğal ve kültürel etmenlerle birlikte bütüncül bir yeşil alan sistemin oluşturulması
gerekmektedir. Her kent ayrı bir kimliğe ve karaktere sahip bir organizmadır. Bu nedenle her kent için
standart bir yeşil alan planlama yaklaşımının uygulanması mümkün değildir. Bu kapsamda, ortak bir yaşama
çevresini amaç edinen plancılar çeşitli dönemlerde kentsel yeşil alanların planlanmasına yönelik bir takım
öneriler ve sistemler geliştirmişlerdir. Kent planlama çalışmalarında kent makro formunun oluşumu ve
gelişiminin sağlanması, mekansal bütünlüğün sağlanması, rekreasyonel olanakların sunulması gibi işlevlerin
yerine getirilmesinde bu sistemlerden en sık kullanılanlar; yeşil kuşak (green belt), yeşil kama (green wedge),
yeşil örgü (green network) ve yeşil kalp sistemleridir (green heart). Çalışma kapsamında, kentlerin
planlanmasında yeşil alanlara yönelik yeşil alan sistem yaklaşımları ve dünyada farklı kentlere yönelik
planlanan yeşil alan sistemleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, dünyadaki bir çok kentin
planlanmasında yeşil alanların belli bir sistem dahilinde planlanmadığı görülmüştür.
Keywords: kent, kentleşme, yeşil alan, planlama, yeşil alan sistemi
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PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIMINDA TIBBİ/AROMATİK BİTKİLER; ANTALYA/KONYAALTI KENT
PARKLARI ÖRNEĞİ
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Bu çalışmada, peyzaj planlama ve tasarım çalışmalarının özellikle bitkisel tasarım ölçeğinde kullanılan
tıbbi/aromatik bitkiler Antalya/Konyaaltı’ndaki 3 kent parkı örneğinde belirlenmiştir. Bu türlerin bitkisel
tasarım kriterlerine uygunluğu, kullanıldığı konum ve kullanıcı potansiyeli itibariyle avantaj ve dezavantajları
tartışılmıştır. Çalışma 3 temel aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama, ekolojik özellikleri yönüyle önemli
görülen kent parkları ve bu parkların mekânsal özellikleri hakkında veri toplama aşamasıdır. Bu aşamada,
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından parklara ilişkin imar planları ile peyzaj projeleri temin edilmiştir. İkinci
aşama olan analiz aşamasında, bu kent parklarında yetişen süs bitkileri, yerinde yapılan inceleme ve
gözlemlerle tespit edilerek kayıt altına alınmıştır. Teşhis için herbaryum örnekleri alınmış, bu örnekler
içinden tıbbi/aromatik amaçlı kullanılan bitki türleri ilgili kaynaklar yardımıyla belirlenmiştir. Son aşamada
ise, tespiti yapılan tıbbi/ aromatik bitkilerin bitkisel tasarım kriterleri ile ulusal ve uluslararası literatür
bilgileri kapsamında değerlendirilmesidir. Sonuç olarak, Mevlana parkında 30, Çayırlı Mustafa Karabulut
Kent Parkında 19, EXPO Kent Parkında 13 tıbbi/aromatik bitki türü tespit edilmiştir. Tüm parklarda
tıbbi/aromatik bitkilerin, bitkisel tasarım kriterlerine büyük oranda uygun olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca
Antalya ilinde doğal yayılışı olan bir çok tıbbi/aromatik bitki bulunmaktadır. Estetik ve ekonomik değere
sahip bu türlerin kültüre alınması, çoğaltım tekniklerinin belirlenmesi, bitkisel tasarım uygulamalarıyla
kentsel peyzaja kazandırılması bu türlerin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Bu kapsamda
tıbbi/aromatik bitkilerin kentsel ve kırsal peyzajlarda, ev bahçelerinde, kamusal alanlarda, kent parklarında,
çatı bahçelerinde, bitkisel parterlerde kullanımının teşvik edilmesi, kentlerde kurulacak olan tıbbi-aromatik
bitki bahçelerinde kullanım olanaklarının teşvik edilmesi önerilmektedir.
Keywords: Tıbbi/aromatik bitkiler, Antalya, Kent parkları, Bitkisel tasarım
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM FAALİYETLERİ KAPSAMINDA İKLİM KONFORU DEĞERLENDİRMESİ:
KIYI AKDENİZ YERLEŞİMİ, FETHİYE ÖRNEĞİ
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Turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir olması için; ekonomik, uygulanabilir, ekolojik açıdan duyarlı ve kültürel
yapı ile uyumlu faaliyetlerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Ekoturizm sürdürülebilir turizmin güncel adı
olarak, yerel halkın ekonomik olarak kalkınmasını da sağlayan doğal mekanlarda, doğa koruma temeline
dayalı yapılan bilinçli turizm faaliyetleri olarak kabul edilmektedir. Turizm destinasyonlarının seçilmesinde
doğal peyzaj özelliklerinin çekiciliği kadar iklim faktörü de etkili olmaktadır. Bu kapsamda birçok çalışma
iklim yapısının uygunluğunu birinci ya da ikinci faktör olarak yer aldığına vurgu yapmaktadır. Destinasyon ve
iklim ilişkisini ortaya koymada çok kullanılan yöntemlerden birisi de iklim-turizm-bilgi-şemasıdır (CTIS). Bu
çizelge; güneşlenme süresi, gün uzunluğu, görüş mesafesi gibi görsel faktörler yanında, rüzgar hız ve yönü,
kar kalınlığı, hava kalitesi, ekstrem hava olayları gibi fiziksel faktörleri de değerlendirme kapsamına
almaktadır. Genel olarak seçilen destinasyonun iklim konforunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Fethiye
turizm merkezinin sürdürülebilir turizm faaliyetleri kapsamında iklim konforu açısından uygunluğunun
ortaya konulması amaç edinilmiştir. Araştırma alanı olarak seçilen Fethiye kenti Türkiye’nin güney-batı
sahilinde Akdeniz ve Ege Bölgelerinin kesişim noktasında bulunmaktadır. Araştırma alanı uluslararası
tanınırlığı bakımından önemli Ölüdeniz, Babadağ paraşüt sporları, Saklıkent Kanyonu, Kaya Köyü gibi cazibe
merkezlerine sahiptir ve yıllık turizm potansiyeli yaklaşık 1,250,000’dir.
Keywords: Sürdürülebilirlik, Turizm ve İklim, CTIS, Fethiye.
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THE THERAPEIC EFFECT OF OPEN GREEN AREAS: SAMPLE OF SAFRANBOLU SAKLI CENNET
STONE MILL AREA
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Today's intensive reconstruction has increased the need for people to provide therapeutic areas. In this
study, Karabük / Safranbolu Saklı Cennet Stone Mill was evaluated as a therapeutic open area therapy unit
and this area was examined under three experiential quality headings as sensory stimulation, movement,
supervision and therapeutic effects provided to its users. The study was carried out in two different stages.
In the first stage, the field was examined by a group of 5 people with the help of a scoring table under these
three criteria of experiential quality (sensory stimulation, movement and supervision) and its present
situation in terms of therapy was revealed. In the second stage, a survey was conducted with the users (49
people) to determine the effects on the users of the area. In this stage, the changes in moods, the
characteristic features of the area that caused these changes, and the activities they enjoyed enjoying in
the field were explored. As a result, it can be concluded that Saklı Cennet Stone Mill can be evaluated as an
open area therapy unit with 87.14% success rate, and in this study, it is revealed that not only aesthetic and
functional approaches, but also therapeutic benefits are taken into consideration and what kind of
approaches should be taken when such areas are organized.
Keywords: Saklı Cennet Stone Mill,Open Field Therapy Unit,Therapeutic Effect
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SPREAD OF HOBBY GARDENS İN EUROPE AND THEİR SİTUATİON İN TURKEY
2

1 Doç. Dr. ÇİĞDEM SAKICI - Kastamonu Üniversitesi - Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Y. Lisans Öğr. GÜL BAŞAK BOZKURT - Kastamonu Üniversitesi - Peyzaj Mimarlığı Bölümü

City centers are settled away from nature where human settlements are intense. As people move away
from nature and therefore from natural surroundings, the need for green spaces increases. There are many
ways to take advantage of open green spaces. People benefit from hobby gardens that are an open green
space to fulfill people’s longing for nature and greenery, to help city people come together for a different
purpose and socialize, to cultivate with their own efforts and to make production, to love the future land
and plants, be able to get away from the stressful business and school environment in the city. Hobby
gardens are small farming parcels used for cultivation. With this study, the past daily use of hobby gardens
will be examined on the European scale and the situation in Turkey will be revealed. Information on how
ideal hobby gardens should be will be given.
Keywords: Hobby Garden,Small Garden,Open Green Space
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PERSPEKTİF ÇİZİMLERİ İLE DÜŞÜNMEK
Araş. Gör. ABDULLAH ÇİĞDEM - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Peyzaj Mimarlığı
Yrd. Doç. Dr. SERAP YILMAZ - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Peyzaj Mimarlığı
3 Diğer DORUK GÖRKEM ÖZKAN - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Peyzaj Mimarlığı
1

2

Peyzaj mimarlığı; mimarlık, tasarım ve mühendislik gibi nesneleri ve durumları kişinin zihninde
görselleştirmeyi, bu görüntüler üzerinde oynayabilmeyi, özellikle de grafik imgelerle çalışmayı gerektiren
meslek grupları içinde yer almaktadır. Dolayısıyla görsel dilin bu meslek gruplarında oldukça önemli bir etkisi
olduğu görülmektedir. Tasarımcı, düşüncelerini sözel ve sayısal simgelerin yanında iki-üç boyutlu çizimler
kullanarak anlatır. İki boyutlu çizimler plan, kesit ve görünüşlerdir; kişiye kavramsal bilgi (ölçü, biçim, açı vb.)
sağlarlar. Üç boyutlu çizimler perspektiflerdir; kişiye tasarım ürününün nasıl görüneceğini ilişkin bilgi verir
ve tasarımcının iki boyutta düşündüklerini üç boyuta taşıyarak detaylandırmasını sağlarlar. Böylece
tasarımcı tasarladığı mekana/objeye ilişkin ilk fikirlerini görebilmesi ve eksiklerini tanımlayabilmesi
kolaylaşır. Bu açıdan tasarımcılar için kullanılan perspektif çizimleri önemli bir anlatım tekniğidir; perspektif
çizimi, eskiz aşamasından sonuç ürününe kadar geçen süreçte tasarımcının fikirlerini anlatmasında sağlayan
araçlardır. Tasarımcı, bu araç ile tasarladığı mekânı/objeyi hem kendinin hem de başkalarının
deneyimlemesini sağlar. Perspektif Rönesans’ta önemli mimari anlatım biçimlerinden biri olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu dönemde Brunelleschi, Filarete, Bramante, Raphael, Peruzzi ve kentsel tasarımlarıyla
Bernini bu anlatım biçiminden faydalanan önemli isimlerden birkaçıdır. Günümüzde ise gelişen dijital
tekniklerle gerçeğe yakın 3 boyutlu anlatımlar elde edilmektedir. Ancak bu teknikleri doğru kullanmak da
yine iyi bir çizim, perspektif bilgisiyle mümkün olmaktadır. Tüm bu bilgiler doğrultusunda bu çalışmada,
perspektifin tanımı; ilk eskizden, sonuç ürününe kadar geçen süreçteki önemi ve peyzaj mimarlığındaki yeri
tartışılmaktadır.
Keywords: Perspektif, Eskiz, Sunum, Peyzaj Mimarlığı
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ENDÜSTRİ DEVRİMİ SONRASI KENT PEYZAJLARI; İNSAN VE DOĞA İLİŞKİSİ
Araş. Gör. ABDULLAH ÇİĞDEM - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Peyzaj Mimarlığı
2 Araş. Gör. DUYGU AKYOL - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Peyzaj Mimarlığı
3 Araş. Gör. ELİF MERVE ALPAK - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Peyzaj Mimarlığı

1

Endüstri Devrimi ve 19. Yüzyıldaki yaygın kentleşmeyle birlikte doğal alanların kentlerden kaybolması ve
doğanın günlük yaşamdaki yerini kaybetmeye başlaması doğa koruma hareketlerinin başlamasına sebep
olmuş ve doğal alanlara şehirlerde daha çok yer ayrılması savunulmaya başlanmıştır. Yirminci Yüzyılda
kentleşmenin kırsal alanlara doğru yaygınlaşması ve kırsal alanların endüstriyelleştirilmesi de doğayı
kentlere tekrar geri getirme hareketlerini artırmıştır. Kırsal alanlardaki doğanın kaybediliyor olması
şehirlerdeki yeşil alanlarda doğal peyzaj stiline olan ilgiyi artırmış, doğal alanların şehirlerde tekrar
canlandırılması birçok insan tarafından doğa ile yeniden pozitif bir ilişkinin kurulması isteğinin yansıması ve
doğanın günlük yaşamdan kaybolmasını telafisi olarak görülmüştür. Bu kapsamda kent ölçeğinde
oluşturulan birçok plan ve tasarım çalışmalarında kent peyzajının entegrasyonu farklılık göstermektedir.
Çalışma kapsamında endüstri devrimi sonrası kentlerde meydana gelen değişikliklere bağlı olarak kent
peyzajının ve peyzaja yüklenen anlamsal değerlerinin örnek kentler üzerinden incelenerek 21. Yüzyılda
gelinen son nokta hakkında tespit çalışması yapılmıştır.
Keywords: Endüstri Devrimi, Kent, Kent Peyzajları
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DÜN-BUGÜN EKSENİNDE TRABZON’DA KAVAK MEYDANI
1

Araş. Gör. ABDULLAH ÇİĞDEM - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Peyzaj Mimarlığı

Kavak Meydanı, bugün her ne kadar meydan özelliğini yitirmiş olsa da, Trabzon’un en erken yerleşim
dönemlerinden itibaren şehrin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin başlıca mekânını oluşturmuş olması
nedeniyle önemlidir. Yazılı ve görsel belgeler Meydan-i Şarki, Zağanos Meydanı, Güzelhisar ve Sakız Meydanı
ile birlikte şehrin kadim meydanları arasında önemli bir yere sahip olduğunu açıkça ortaya koyar. Gerek
topoğrafik yapısı, gerekse de bazı dönemsel dinamikler şehrin bu önemli parçasının kentsel gelişiminin
diğerlerine göre farklı bir güzergâhta evrilmesine neden olmuştur. Roma ve Komnenos Döneminde bir tür
hipodrom olan “Tyzkanisterion”un bulunduğu yer Kavak Meydanı’dır. Osmanlı döneminde cirit oyunlarına
ev sahipliği yapan meydan, ilerleyen dönemlerde -ironik biçimde- türbe ve mezarlarla birlikte eğlence, spor
ve bayram kutlamalarının da merkezini oluşturmuştur. 1937 Lambert planı doğrultusunda inşa edilen spor
tesisleri şehrin bu bölgesinin yüzyılın ortalarından itibaren hızla yapılaşmasının da önünü açmıştır. Bugün
gelinen noktada ise, söz konusu spor tesislerinin bulunduğu alanın boşaltılma ve işlev değişikliği gündeme
gelmiştir. Dinamik bir kentsel fonksiyon çeşitliliği gösteren söz konusu Kavak Meydanı’nın bazı görsel ve
yazılı metinler üzerinden geçirdiği dönemsel kullanım çeşitliliğini ortaya koymak bu çalışmanın başlıca
amacını oluşturmaktadır.
Keywords: Trabzon, Kavak Meydanı, mekânsal değişim
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TAŞUCU SEKA KÂĞIT FABRİKASI’NIN DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. FADİM YAVUZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Tarihsel süreç içinde uzun yıllar kent ekonomisine hizmet eden kentin ilk sanayi alanları, günümüzde
atıl/işlevsiz durumda bulunsalar dahi kente kattıkları sosyo-kültürel değer bakımından endüstriyel miras
niteliğindedirler. Kolektif bellek olarak değerli bir gösterge olan kent içinde kalan değerini yitirmiş ve işlevini
kaybetmiş endüstri yapıların yeniden işlevlendirilmesi gerek tarihsel sürekliliğin korunması, gerekse
kent/bölge ekonomisini yeniden geliştirme/çeşitlendirme bakımından önemlidir. Türkiye Selülöz ve Kağıt
Fabrikası’na (SEKA) ait işletmelerden biri olarak 1984 yılında Taşucu’nda (Silifke) faaliyete geçen SEKA
Akdeniz İşletmesi Kağıt Fabrikası sadece Silifke (Mersin) ilçesi için değil, ülke çapında ürettiği kraft türü kağıtkarton miktarı yönüyle Türkiye kağıt sanayinde yıllarca (1984-2009) önemli yer tutan, fakat ham madde
sıkıntısı yüzünden üretimini durduran ve kapatılan bir tesistir. Göksu Deltası’nın güneybatısında yer alan
fabrika arazisi, bir kıyı ve liman kenti konumundaki Taşucu’nu doğu ve kuzeydoğudan çevrelemektedir.
Fabrika ile birlikte fabrika alanının güneyinde Seka Limanı olarak adlandırılan geniş kapasiteli bir liman inşa
edilmiştir. Kolektif bellek olarak kentte değerli bir gösterge olan ve yıllardır atıl durumda olan bu yapının
yeniden işlevlendirilerek bölgeye kazandırılması tarihsel sürekliliğin korunması bakımından önemlidir. Bu
araştırmada kent içinde kalan değerini yitirmiş ve işlevini kaybetmiş yapıların yeniden işlevlendirilmesine
yönelik teorik çerçeve dünyadan ve ülkemizden bu konuya yönelik iyi uygulamalar eşliğinde sunulmakta;
Taşucu Kağıt Fabrikası alanının yeniden endüstriyel alan olarak işlevlendirmesi / planlanması süreci ayrıntılı
olarak incelenmektedir. Bu bağlamda, fabrika alanını koruyarak kente kazandırmada çevreyle iyi etkileşim
içinde, Taşucu ve bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına olumlu katkı sağlama yönündeki alternatif işlevler
tartışılmaktadır. Bulgular kentsel kayıp mekânlar olarak adlandırılan endüstri alanlarının kente yeniden
kazandırılması / dönüşümüne dair başarılı örneklerin, kamusal faydayı ön plana çıkaracak, kentlerin açık ve
yeşil alan sistemine ve kentsel yaşam kalitesine önemli katkılar sağlayacak fonksiyonlar içeren planlama ve
kentsel tasarım projelerine öncelik verdiklerini göstermektedir. Bu alanların kamu kullanımına açılması
ekonomik ve sosyal yaşamın bütünlüğünü kurmanın anahtarı konumundadır.
Keywords: endüstriyel miras, endüstri alanlarının dönüşümü, endüstri alanlarının yeniden işlevlendirmesi, Taşucu Seka Kağıt
Fabrikası
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KONYA KENTİNDE KENTSEL YAŞAM KALİTESİNE İLİŞKİN UZMAN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
1
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Kentlerin ve kentlilerin yaşam kalitesini arttırma çalışmaları günümüzde giderek artan bir önem
kazanmaktadır. Yaşam kalitesi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “bireylerin amaçları, beklentileri,
standartları, ilgileri doğrultusunda, yaşadıkları kültür ve değer yargılarının bütünü içinde, kendi durumlarını
algılama biçimi” olarak tanımlamaktadır. Kentsel Yaşam Kalitesi ise, çağdaş kent ve çevre standartları
çerçevesinde kentin sunduğu kentsel alt yapı, iletişim, ulaşım, konut, eğitim, sağlık vb. olanak ve fırsatlardan
bireylerin eşit, dengeli, gereksinimleri oranında yararlanmasıdır. Bu çalışma Karatay, Meram ve Selçuklu ilçe
merkezleri bazında Konya kent merkezinde yaşam kalitesine ilişkin uzman görüşlerini incelemektedir. Bu
çerçevede uzmanların perspektifinden kentteki yaşam kalitesi düzeyini ve yaşanılan çevreden memnuniyet
durumlarını, memnuniyetsizlik gerekçelerini ortaya koymak üzere anket çalışması yapılmıştır. Bulgular
uzmanlara göre kent merkezinde en yüksek yaşam kalitesine sahip ilçenin Meram; en düşük yaşam
kalitesine sahip ilçenin ise Karatay olduğunu göstermiştir. Çalışmanın sonuçları; kentte yaşam kalitesine dair
güçlü ve zayıf yönleri etkili bir biçimde tespit etmede, mevcut duruma yönelik yapılan bu tespitler
doğrultusunda yerel yönetim birimlerinin kentteki yaşam kalitesini arttırmalarında ve yaşam kalitesi yüksek
kentsel alanlar üretmelerinde faydalıdır.
Keywords: Kentsel yaşam kalitesi, Konya, Karatay, Meram, Selçuklu
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KENT PLANLAMADA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI
1

Araş. Gör. CANSU KORKMAZ - Selçuk Üniversitesi - Bölge Planlama

Planlama en genel ifade ile ortaya çıkan sorun kümesini çözme ve uygulama sürecini ifade ederken, plan
sorunun çözümü için tasarlanan somut gerçeklik olarak tanımlanmaktadır. Kent planlama, farklı aktörlerin
içinde bulunduğu ve sosyal, ekonomik ve fiziksel yapının birlikte ele alınması gereken karmaşık bir süreci
tarif etmektedir. Sistemin bütüncül olarak ele alınması gerekli olmakla birlikte, bu süreci doğru yönetmek
ve uygulamak kolay değildir. İmar mevzuatında belirtilen plan kademelenmesi veya planların kademeli
birliği ilkesi sürecin yönetilmesi ve hazırlanan planların uygulanmasını kolaylaştırması açısından önemlidir.
Plan kademelenmesi kadar Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojilerinin kullanımı da planlama sürecini daha hızlı
ve etkin yönetmek, veri sistematiğini kurarak daha paylaşımcı ve katılımcı bir ortam yaratmak, böylelikle de
farklı alternatifler üzerinden karar üretme sürecini hızlandırma açısından önemli bir araç olarak
kullanılmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri aracılığıyla sosyo-ekonomik ve fiziksel veriler üzerinde sorgulama,
analiz ve modelleme yapılabildiği gibi bu yolla verilerin depolanması da sağlanmaktadır. Çalışmanın amacı,
farklı plan kademelerinde coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerinin kullanım alanları üzerine bir değerlendirme
yapmak ve hangi aşamalarda kullanılabileceği üzerine öneriler geliştirmektir. Bu kapsamda Türkiye’de
planlama süreci, plan kademelenmesi ve planlamada CAD ve GIS teknolojilerinin kullanımı üzerine bir
inceleme gerçekleştirilmiş olup, coğrafi bilgi teknolojilerinin bu sürece entegrasyonu ve planlama sürecinin
farklı aşamalarında nasıl kullanılabileceği üzerine öneriler gerçekleştirilmiştir.
Keywords: Planlama, Plan Kademelenmesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri
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ZAMAN, KÜLTÜR VE MEKAN: TARİHİ ÇEVRELER ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
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2

Kültür ve mekan gündelik yaşamda sık sık kullandığımız, arakesiti pek çok disipline ve disiplinler arası
çalışmaya konu olmuş anahtar kavramlardır. Bu kavramları varoluş ile ilişkilendiren Schulz, bir mekânın,
zamanla bir kültür ona kök saldıkça yere dönüştüğünü belirterek zaman, kültür ve mekân arasındaki
etkileşimin önemini ortaya koymuştur. Bu noktada var olabilmek için herhangi bir yerde olmamız gerekir.
Var olmanın yeri mekan ve mekanı biçimlendiren faktör ise kültürdür. Bu nedenle kültürün, mekanın yapısal
karakteristiği üzerine etkisi göz ardı edilmemesi gereken önemli bir unsurdur. Özellikle bir mekânın
algılanmasında, mekanın zaman içerisindeki değişimi, yer’e dönüşüp dönüşmediği, kültür ile etkileşimi, bu
etkileşimin mekana yansıması ve kimliği oldukça etkili olmaktadır. Bu durum mekân, yer, kültür, zaman ve
kimlik kavramları arasında çok güçlü ve biraz da karmaşık bir ilişkinin varlığını göstermektedir. Tarihi
çevreler, fiziki mekân ve yer bağlamında ele alındığında, bu mekânların kimliğini yaşatarak orayı yer yapan
esas unsurun bireylerin etkileşimi olduğunu söylemek mümkündür. Bu çalışmada geçmişten günümüze
kültür - mekan ilişkisi ve bu ilişki ile biçimlenen mekanların, küreselleşmenin de etkisi ile ortaya çıkan yeni
çağdaş yerleşmeler içerisindeki sürekliliği, tarihi çevreler üzerinden ele alınarak irdelenecektir.
Keywords: Kültür, Yer - Mekan, Tarihi Çevreler, Kimlik
Corresponding Author: Araş. Gör. SEVDE DERMAN

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
566

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

KENTSEL MEKÂNDA KULLANICI ALGISININ İRDELENMESİ
Y. Lisans Öğr. AYŞE KAPTAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Şehir ve Bölge Planlama
Doç. Dr. ÜMMÜGÜLSÜM TER - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Şehir ve Bölge Planlama

1
2

Gelişen ve dönüşen dünyada kentsel mekân üretimi gelişerek devam etmekte, mekânların fiziksel ve
duyusal özellikleri, kullanıcıların tercihleri ve ihtiyaçları doğrultusunda biçimlenmektedir. Kullanıcı profilinin
farklı olması, kentsel mekânların farklılaşmasına neden olurken ortak kültür ve yaşam biçimi vb özellikler ise
mekânların birbirine benzemesinde etken olabilmektedir. Kentsel mekânlar, fiziksel ve duyusal özellikleri ile
benzer ya da farklı olsa da insanların biraraya geldiği, sosyalleştiği ortamlardır. Kentsel mekanın tercihinde
kullanıcı algısı büyük önem taşır. Çünkü algılanan mekanlar, okunabilirliği ve oryantasyonu olan, kişinin
kendisini güvende hissettiği ve sıklıkla kullanmayı tercih ettiği mekanlardır. Algı süreci kentsel mekânı
kullanmak ile başlamaktadır. Duyu organları ile algılanan mekân kişinin zihninde şekillenmekte, daha sonra
da algılandığı biçimde hatırlanmaktadır. Mekânın fiziksel özellikleri algıyı büyük ölçüde etkilemektedir.
Bunlar; renk, ışık, şekil, boyut, kullanılan malzeme çeşidi, mesafe gibi özellikler ya da tarihi, sosyal, kültürel
geçmiş gibi ortak manevi yönlerdir. Kişi mekânı zihninde seçerek, organize ederek, birleştirip ayırarak
yorumlamaktadır. Bunun sonucunda mekân tercihleri ortaya çıkmakta ve bu tercihler de mekânın
şekillenmesinde büyük rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı; kentsel mekânda kullanıcı algısının
irdelenmesidir. Bu kapsamda kentsel mekânda kullanıcıların algısına yönelik davranış ve mekân tercihleri
tartışılarak, mekân özelliklerinin, kullanıcıların çevresel etkileşimine göre nasıl algılandığı incelenecek ve
elde edilen veriler doğrultusunda algılanabilen başarılı mekânların özellikleri ortaya konacaktır.
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Kent kimliği, kentin tanımlanması, işlevselliği ve tanınabilirliği açısından kente değer katan önemli bir
kavramdır. Kentin yaşadığı coğrafik, tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik vb değişimler kent kimliği
unsurları üzerinde de etkisini göstermektedir. Kent kimliğinin oluşumu ve yaşatılması kentin, kentlilerin
yaşantısına dâhil olmasıyla ilişkilidir. İçerisinde yaşanılan kenti, mekân, kent formu, doğal ve yapay
bileşenler, sosyal ve kültürel yaşam oluşturmaktadır. İnsan ise bütün bu etmenlerin ana ekseninde yer
almaktadır. Kent, insanın kendisini ifade edebileceği, iletişim içine girebileceği dinamik bir organizmadır.
Topluma ilişkin bütün değerleri içinde barındıran kültürel özelliklerin mekana yansıması ile ortaya çıkan
bütünlük kent kimliğinin oluşmasında en önemli etkendir. Kentlerin de insanlar gibi yaşam birikimi sonucu
oluşan bir belleği vardır. Kent belleğini oluşturan ögeler bulundukları kentin tarihini, kültürel özelliklerini,
sosyal yaşam biçimini yansıtmaları açısından o kente özgüdürler ve kentin okunabilirliğini sağlamakta
önemli rolleri vardır. Yaşamsal mekânlarda toplum ve kültürün içiçe olması hem sosyal yaşamın verimliliği
hem de kentlerin sürdürülebilirliği için büyük önem taşımaktadır. Kente dair tüm mekânların insan öncelikli
planlanması kenti daha yaşanabilir bir hale getirecektir. Bu bağlamda mekân ve kullanıcılar birbirinden
bağımsız düşünülmemelidir. Kullanılabilirlik, mekân kalitesi ve kentin kültürel yapısının bir bütün halinde
tasarlanması ile oluşturulan mekânlar, toplumsal olarak benimsenmekte, aitlik duygusu oluşmakta ve
zamanla kentin kimlikli mekanlarından birine dönüşebilmektedir. Bu çalışma ile kültür - mekan ve kent
kimliği etkileşiminin irdelenerek, kent kimliğinin sürdürülebilmesine yönelik stratejilerin ortaya konması
amaçlanmaktadır.
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Ülkemiz kentlerindeki hızlı ve düzensiz kentleşme eğilimi, sürdürülebilirlik temeline dayanmayan planlama
yaklaşımları ve uygulamalar, özellikle insan sağlığı ve düşük yaşam kalitesi gibi pek çok sorunu da
beraberinde getirmektedir. Günümüzde betonlaşmanın fazla olduğu kentlerde, insanlar doğal ortamlardan
uzaklaşmakta, sosyal ortamlara katılamamakta, yaşam tarzları monotonlaşmakta, fiziksel ve zihinsel açıdan
olumsuz etkilemektedir. Açık-yeşil alanlar, insan ile doğa arasındaki bozulan ilişkiyi dengelemede ve kentsel
yaşam koşullarının iyileştirilmesindeki en önemli araçlardan biridir. Açık-yeşil alanlar sadece ekolojik
dengenin sağlanması açısından değil aynı zamanda kentlinin rekreasyonel ihtiyaçlarını karşılayan, sosyal
faaliyetlerini gerçekleştirdikleri mekanlar olması açısından da kentlerimiz için önemli olmaktadır. Ancak,
açık-yeşil alanların kentlerde yaşayan herkese eşit imkanlar sunamaması sosyal dışlanmışlığa sebep
olmaktadır. Ulaşım, kentsel aktivitelere erişimdeki en önemli unsur olduğu kadar, sosyal dışlanmaya sebep
olan unsurlarında başında gelmektedir. Kentsel fonksiyonlara erişilebilirliğin geliştirilmesi kentsel
fonksiyonların kullanımını arttırmakla birlikte toplumda yaşayan herkese eşit imkanlar sunmasından ötürü
sosyal dışlanmanın engellenmesine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle; açık-yeşil alanların erişilebilirliğinin
toplumda yaşayan herkese için sağlanmış olması sosyal dışlanmışlığın önlenmesine yardımcı olmaktadır. Bu
çalışmanın amacı; açık-yeşil alanlara erişimde sürdürülebilir ulaşım türlerinin (yaya, bisiklet, toplutaşım)
kullanımının arttırılmasıyla ve bu sistemlerin iyileştirilmesiyle kentlerde yaşayan herkese eşit erişim
imkanının sunulması ve erişilebililikten kaynaklı sosyal dışlanmışlığın etkilerinin azaltılmasıdır. Açık-yeşil
alanlara erişilebilirliğin sosyal dışlanmışlıktaki rolünün tespit edilebilmesi için Konya kentinde bulunan üç
adet mahalle-semt parkı (Nene Hatun Parkı, Evliya Çelebi Parkı, Melikşah Parkı) örneklem alan olarak
seçilmiştir. Belirlenen örneklem alan ve yakın çevresinde gözlemler ve mahalle-semt parkı kullanıcıları ile
anket çalışması yapılmıştır. Yapılan gözlem ve anket bulguları sonucunda açık-yeşil alanlara erişilebilirlikten
kaynaklı sosyal dışlanmışlığına sebep olan unsurlar belirlenmiş ve elde edilen bulgular doğrultusunda
erişilebilirliğin arttırılarak sosyal dışlanmışlığın önüne geçilebilmesine yönelik öneriler geliştirilmiştir.
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Çevrenin algılanması, kentsel tasarım ve planlamada, insan ve çevre ilişkisinin tespiti bakımından önemli bir
araç olarak kabul edilmektedir. Hareket eylemi; mekanın insan zihninde yeniden şekillenmesine neden
olduğundan; insanın çevreyle olan ilişkisi ve onu algılama biçimini etkileyen en önemli unsurların başında
ulaşım araçları gelmektedir. Her insanın kendi hareketleriyle algılarının değişkenlik göstermesinden dolayı,
farklı ulaşım türlerine göre insanların çevreyi algılama biçimlerinde de değişiklikler olmaktadır. Bu
çalışmanın amacı; farklı ulaşım türlerine göre değişkenlik gösteren çevre algısının belirlenmesi ve ulaşım
türlerinin çevre algısı üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Çalışmada, Ankara Milli Kütüphane ve yakın
çevresi örneklem alan olarak seçilmiştir. Örneklem alan belirlemesinde; alana metro, otobüs, minibüs, özel
araç, bisikletli ve yaya olarak erişim imkanının bulunmasına dikkat edilmiştir. Ulaşım türlerinin çevre algısı
üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmek için örneklem alan ve yakın çevresinde bilişsel haritalama ve anket
çalışması yapılmıştır. Bilişsel haritalama yöntemiyle, farklı ulaşım türü kullanıcılarına kullandıkları ulaşım
türü ile seyir halindeyken çevrelerinde algıladıklarına yönelik harita çizmeleri istenmiştir. Anket
uygulamasıyla çalışmanın temel amacını oluşturan, farklı ulaşım türlerinin çevre algısındaki etkilerinin
belirlenmesine yönelik deneklere literatür araştırması doğrultusunda belirlenen 9 kritere (açıklık hissikapalılık hissi, anlaşılırlık-karmaşıklık, canlılık-terkedilmiştik, güvenli-tehlikeli, huzurlu-huzursuz, işlevselişlevsiz, konforlu-konforsuz, süprizli-monoton, yeni-eski) katılım durumları sorulmuştur. Yapılan bilişsel
haritalama ve anket bulguları sonucunda, farklı ulaşım türlerinin çevre algısı üzerindeki etkileri ortaya
konmuş ve elde edilen bulgular doğrultusunda toplumda çevre algısının arttırılmasında rol oynayan ulaşım
türlerinin geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirilmiştir.
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İnsan yaşamına katkı sağlayan sosyal donatı alanlarından biri olan eğitim alanları planlamasının başarısı
niteliksel ve niceliksel ölçütlere bağlıdır. Eğitim donatılarının varlığı, yer seçim kriterleri ve erişilebilirliği
öğrencilerin başarısını olumlu etkileyen ve yaşam kalitesine etki eden faktörlerdendir. Bu nedenle çalışma,
planlama biliminin en önemli konularından biri olan mahalle biriminin odağında bulunan eğitim tesislerinin
erişilebilirliği ve yer seçim kriterleri temeline dayanmaktadır. Ülkemizde Temel Eğitim Kademesinde eğitim
gören öğrencilerin % 46,3’ ünün, ülke nüfusunun ise % 6,5’ inin ilkokullarda eğitim görmesi ve bu
ilkokullarda eğitim gören çocukların günlük yaşantısının büyük bölümünün eğitim tesislerinde geçmesi
sebebiyle çalışma ilkokullar düzeyinde irdelenmiştir. Eğitim tesislerinin yer seçim ve erişilebilirliğinin
irdelendiği çalışmada Burhaniye (Balıkesir) ilçe merkezi örneklem alan olarak seçilmiştir. Çalışmada;
Burhaniye ilçesi ilkokul alanları, yer seçim kriterlerinden ulaşım, koruma alanları (sit alanları, orman varlığı,
zeytinlik, ağaçlık alan v.b), sanayi, kıyı alanları, akarsu yaklaşma sınırları, açık yeşil alanlara yakınlık, ilkokul
erişilebilirlik mesafesi (yürüme mesafesi), mevcut hali hazır durum ve imar planı vb. gibi faktörleri
doğrultusunda irdelenmiştir. Örneklem alanda elde edilen veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri ile irdelenerek
ArcGIS 10.2 programı, Çok Katmanlı Ağırlıklı Çakıştırma (Weighted Overlay) yöntemi ile değerlendirilmiştir.
Çalışma kapsamında; elde edilen bulguların değerlendirilmesi doğrultusunda Burhaniye ilçesinde bulunan
mevcut ilkokulların yer seçim kriterlerine uygunluğu test edilmiş ve mevcut imar planında yer alan gelişme
konut alanları göz önünde bulundurularak uygun öneri ilkokul tesis alanları belirlenmiştir. Çalışma
kapsamında, Burhaniye ilçesi ilkokul alanlarının yer seçim kriterleri ve erişilebilirliklerinin irdelenerek diğer
kentlerde yer seçim kriterlerine uygun ilkokul alanın belirlenmesine örnek olacağı düşünülmektedir.
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Sanayi devriminden sonra insan merkezli oluşan kentlerde, insan ve yapı yoğunluğunun artması, araç odaklı
planlama yaklaşımlarının benimsenmesi, yeşil alanların azalması ve çevre sorunlarının artması, insanların
beden ve ruh sağlıkları üzerinde olumsuz etkilere neden olmuştur. Özellikle araç bağımlılığının artmasi ile
birlikte hareketsiz yaşam biçiminden kaynaklanan kardiyovasküler kronik hastalıkların yayılması, yetersiz
fiziksel aktivite, genç ve yetişkin nüfusta obezite oranlarının yükselmesi ve mental sağlık bozukluklarının
yaygınlaşması, kentlilerin yaşam kalitesini ve kentlerin yaşanabilirliliği olumsuz yönde etkileyerek,
yürünebilirlik, yürünebilir çevre, yürünebilir şehir kavramlarını gündeme getirmiştir. Kentsel mekanda
kullanıcıların en temel aktivitesi olan yürümek, insanların günlük yaşamda kullandıkları en ucuz ve çevreye
en az zarar veren bir ulaşım türüdür. Yürüme eyleminin sosyal, çevresel ve sağlık açısından pek çok yararı
bulunmaktadır. Yürümek, insanların kenti tanımaları ve algılamaları, kentle iletişim kurmaları, aidiyet
duygusu hissederek benimsemeleri, sosyalleşmeleri, beden ve ruh sağlığını olumlu yönde etkilemesi yönleri
ile yaşam kalitesinin tüm boyutlarını etkileyen önemli mekan kalitesi ölçütlerinden biridir. Bu çalışma ile
kentlerin yaşam kalitesinin artırılmasında yürünebilirliğin önemi, literatürde yer alan tartışmalar
bağlamında ele alınarak, kentsel mekanda yürünebilirlik kavramına odaklanılmıştır. Bu kapsamda
yürünebilirlik kavramı, yürüme isteğini etkileyen parametreler, kentsel mekan kalitesinde etkili olan
yürünebilirlik ölçütleri ve yaşanabilir kentsel mekanların tasarımında yürünebilirliğe ilişkin geliştirilen
öneriler ortaya konmuştur.

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
570

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

Keywords: Kentsel Yaşam Kalitesi, Yaşanabilirlik,Yürünebilirlik,Kentsel Mekan Tasarımı
Corresponding Author: Doç. Dr. ÜMMÜGÜLSÜM TER

TÜRKİYE’DE METROPOL KENT VE METROPOLİTEN ALAN KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
1

Araş. Gör. SEVDE DERMAN - Necemettin Erbakan Üniversitesi - Şehir ve Bölge Planlama
2 Araş. Gör. ÖZNUR IŞINKARALAR - Kastamonu Üniversitesi - Peyzaj Mimarlığı

21. yüzyılda küreselleşme sürecinin etkisiyle teknolojik, ekonomik, sosyal ve politik alanlarda yaşanan
gelişmeler, mekana dair olgularda önemli bir değişimi beraberinde getirmiştir. Dünya nüfusu, sanayi
devrimine kadar yavaş bir artış sergilerken, sanayi devrimi sonrasında dünya nüfusunda ivmeli bir artış
görülmüştür. Kentsel alanların kırsal alanlara göre daha çekici olmasına bağlı olarak kentsel nüfus oranında
artış yaşanmaya başlamıştır. 18. Yüzyıl sonlarından itibaren bugünün gelişmiş ülkelerinde kentleşme, sanayi
sektörünün gelişimine paralel olarak yaşanmıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında dünya geneline yayılan hızlı
kentleşme hareketi, özellikle 1950’li yıllardan başlayarak ülkemizde de önemli sonuçları ve sorunları ortaya
çıkarmıştır. Kentleşme ile kırsal alanlardan büyük kentlere doğru önemli bir nüfus hareketi söz konusu
olmuş, kentler mekansal ve nüfus büyüklüğü açısından gelişme göstermiştir. Bunun sonucunda gelişen
kentleri kuşatan yeni yerleşim alanlarına gereksinim doğmuştur. Kentlerdeki nüfus yığılmaları sonucunda
literatürde metropoliten kent ve metropoliten alan kavramları tartışılmaya başlanmıştır. Bu kavramlar,
tanımı ve ölçütleri açısından ülkelerin gelişmişlik düzeyine ve yönetim yapısına göre farklılıklar
göstermektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de nüfus değeri ile öne çıkan kentler literatürdeki metropol tanımı
üzerinden kentlere ait sosyo - ekonomik göstergeler yardımı ile irdelenmiştir.
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Başta iklim değişikliği olmak üzere küresel çaptaki çevre sorunları, ekosistemlerin dengesini
değiştirmektedir. Yeryüzüne ait doğal ekolojik veriler, bu çevre sorunlarının etkisi ile zaman içerisinde
farklılaşmaktadır. Özellikle iklim verileri arasındaki (sıcaklık, yağış, nem vb.) keskin değişimler, geleceğe
yönelik kaygıları da beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda, değişimlerin belirlenmesi ve olası çevre
sorunlarının önceden tahmini, sürdürülebilir ekolojik kalkınma için önem taşımaktadır. Bu çalışmada,
Türkiye’nin en önemli turizm ve tarım destinasyonlarından biri olan Antalya İl’indeki son 16 yıllık süreç
içerisindeki yıllık yağışların, üç farklı dönemdeki yersel değişimlerinin jeoistatistiki yöntemle belirlenmesi ve
CBS (coğrafi bilgi sistemleri) teknolojileri kullanılarak modellenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda 2000-2016
yılları arasında Antalya ili sınırları içerisinde kurulu olan OMGI ve MANUEL istasyonlarının yıllık ortalama
yağış miktarları, yarıvariogram analizlerine tabi tutulmuş ve elde edilen veriler sayısallaştırılarak CBS
ortamında modellenmiştir. Sonuç olarak çalışma kapsamında Antalya ilindeki son 16 yıllık yersel yağış
değişimleri jeoistatistiksel olarak analiz edilmiştir. Bu kapsamda yağış değişimlerinin geleceğe yönelik
etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu çalışma sonuçlarının, çalışma alanı özelinde, geçmişteki
yağışların yersel dağılımlarında meydana gelen değişimler temel alınarak gelecekteki yağış dağılımlarını
tahmin etmede ve gerekli önlemlerin alınmasında rehber niteliği taşıması öngörülmektedir.
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H2SO4 ETKİSİNDEKİ DİATOMİT VE ZEOLİT İÇERİKLİ BETONLARIN BASINÇ DAYANIMININ ANFIS
İLE TAHMİNİ
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2

Bu çalışma, diatomit ve zeolitin birlikte ikamesi ile üretilen betonların H2SO4 etkisi altındaki kürü sonunda
elde edilen basınç dayanımını, ANFIS (Uyarlamalı sinirsel bulanık çıkarım sistemleri) modeli ile tahmin etmek
için yapılmıştır. Bu modeli inşa etmek için PÇ (referans), diatomit ve zeolitin birlikte ikamesi ile 3 farklı
karışımdan elde edilen 27 örneğin 28., 56. ve 90. hidratasyon günlerinde basınç dayanımları, ANFIS
modelinin eğitim aşamaları için laboratuvarda yapılan deneylerden elde edilmiştir. Bu veriler, hidratasyon
günü, Portland çimento, diatomit, zeolit, agrega, su ve hiper akışkanlaştırıcı olmak üzere 7 giriş parametresi
ve betonun basınç dayanımı olmak üzere 1 çıkış parametresi olarak ANFIS modelinde kullanılmıştır. Bu
modelden elde edilen test sonuçları, ANFIS sisteminin diatomit ve zeolitin birlikte ikamesi ile üretilen
betonların H2SO4 etkisi altındaki kürü sonunda elde edilen betonların 28., 56. ve 90. hidratasyon
günlerindeki basınç dayanımlarının tahmininde uygulanabilir, faydalı ve güçlü bir model olduğunu
göstermiştir.
Keywords: ANFIS, Portland çimento, diatomit, zeolite, basınç dayanımı
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PREDICTING THE SPLITTING TENSILE STRENGTH OF CONCRETE CONTAINING ZEOLITE UNDER
THE EFFECT OF H2SO4 BY FUZZY LOGIC
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2

In this study, Portland cement is replaced with zeolite as a ratio of its weight of 0, 10 and 20. By this
procedure, three different cements were prepared and effect of zeolite was investigated on the splitting
tensile strength of the concretes containing zeolite under the effect of H2SO4 at 28, 56 and 90 days. Also,
by using Fuzzy Logic method, a prediction model was formed based on the quantity of zeolite, to predict
the splitting tensile strength of concrete which could not be determined with experimental approaches.
The experimental results are compared with the fuzzy logic results. As a result, we found that the correlation
coefficient for the splitting tensile strength of the concretes at 28, 56 and 90 days is 0.96. The result shows
that the developed model can be successfully applied in the concrete technology.
Keywords: Fuzzy logic, concrete, cement, zeolite, splitting tensile strength
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SODYUM KLORÜR ETKİSİNDEKİ DİATOMİT VE ZEOLİT İÇERİKLİ BETONLARIN YARMADA ÇEKME
DAYANIMININ BULANIK MANTIK İLE TAHMİNİ
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Bulanık mantık son zamanlarda inşat mühendisliği uygulamalarının birçok alanında bir model olarak yaygın
bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle deneysel çalışmalar sonucu elde edilen bulguların bulanık
mantıkla tahmin edilmesinde iyi sonuçlar elde edilmektedir. Bu çalışma, diatomit ve zeolitin birlikte ikamesi
ile üretilen betonların NaCl etkisi altındaki kürü sonunda elde edilen yarmada çekme dayanımını Fuzzy ile
tahmin etmek için yapılmıştır. Bu modeli inşa etmek için PÇ (referans), diatomit ve zeolitin birlikte ikamesi
ile 3 farklı karışımdan elde edilen 27 örneğin 28., 56. ve 90. hidratasyon günlerinde yarmada çekme
dayanımları, laboratuvarda yapılan deneylerden elde edilmiştir. Bu deneysel sonuçlar ile bulanık mantık
sonuçları kıyaslanmıştır. Sonuç olarak, 28, 56 ve 90 günlük NaCl etkisi altındaki diatomit ve zeolit ikameli
betonların yarmada çekme dayanımlarının yüksek korelasyon olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç, geliştirilen
bu modelin beton sektöründe başarıyla uygulanabileceğini göstermektedir.
Keywords: diatomit, zeolite, yarmada çekme dayanımı,Bulanık mantık,Portland çimento
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PERFORMANCE OF ARTİFİCİAL ALGAE ALGORİTHM ON CONSTRAİNED ENGİNEERİNG DESİGN
OPTİMİZATİON PROBLEMS
2

1 Y. Lisans Öğr. SEDA YILDIZ - Selçuk Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. SAİT ALİ UYMAZ - Selçuk Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği

Artificial algae algorithm developed by inspiration of life behaviors of micro-algae is a bio-inspired metaheuristic optimization algorithm. AAA is originally developed for continuous problems. In this paper,
performance of AAA on constrained engineering design optimization problems was tested. Welded beam
design problem, speed reducer design problem, pressure vessel design problem, tension/compression
spring design problem and three-bar truss design problem were used in this test. Additionally, in the
experiments, effect on the success of different population numbers and adaptation parameters was
observed.
Keywords: artificial algae algorithm, engineering design optimization problems, bio-inspired optimization, optimization
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MEME LENF DÜĞÜMLERİNİN DİJİTAL HİSTOPATOLOJİK GÖRÜNTÜLERİNDE METAZTAS TESPİT
ALGORİTMASI
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3 Öğr. Gör. SİNEM GÜNEŞ - Harran Üniversitesi - Gıda Teknolojileri

1

2

Dijital patolojik görüntülerin görüntü işleme tekniklerinin kullanımı, hastalıkların karakterize etmede ve
teşhis koymada kolaylık sağlamaktadır. Patolojik görüntülerde metastas tespitinin yapılabilmesi için
heterojen dokudan elde edilen verinin karakterize edilebilmesi ve bütün yararlı bilgilerin etkili bir şekilde
çıkarılması ve işlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, meme lenf düğümlerinin histopatolojik tüm-cam
görüntülerinden metastaz dokusunu tanımlayarak ayırmaktır. Bu amaçla, dokunun istatistiksel özelliklerini
kullanarak tüm-cam görüntülerden sınıflandırma işlemi yapıldı. Özellikler vektörü, görüntü bloklarının RGB
renk kanallarının ayrı ayrı istatistiksel özelliklerinin ve hue momentleri kullanılarak oluşturuldu. Özellik
seçiminde düşük karmaşıklık ve hızlı elde edilmesi faktörü göz önüne alındı. İşlemin son aşamasında elde
edilen veriler Rastgele Orman (RO), Destek Vektör Makineleri (DVM), Yapay Sinir Ağı (YSA) sınıflandırıcıları
ile sınıflandırma yapılmıştır. Sınıflandırma sonucunda RO sınıflandırıcısı % 95.55 doğruluk ile % 96.45
özgünlük ile en iyi sunucu elde edilmiştir.
Keywords: Metastaz tespiti, destek vektör makineleri, rastgele orman sınıflandırıcısı, yapay sinir ağı, tüm-cam görüntü
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ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASININ CROSS-PLATFORM ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
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Bu çalışmada Android, iOS ve Windows gibi Cross-Platformlar üzerinde çalışan bir Artırılmış Gerçeklik (AG)
uygulaması ele alınmıştır. Uygulamada tema olarak çocukların zeka gelişiminde önemli katkı sağlayan
labirent oyunu kullanılmaktadır. Uygulamanın gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan kütüphanelerin,
zeminin, objelerin hazırlanması ve bunlar kullanılarak akış şeması üzerinden oyunun çalışması
gösterilmektedir. Uygulamanın içinde kullanıcı ile etkileşimi artırmak ve oyunun eğitici özelliğini geliştirmek
amacıyla sesli ve görsel uyarılar kullanılmıştır. Bu işlemleri gerçekleştirebilmek için yazılması gereken
kodlara değinilerek çalışma tamamlanmıştır.
Keywords: Cross Platform, Artırılmış Gerçeklik, Labirent Oyunu, Artırılmış Gerçeklik Kütüphaneleri
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E-TİCARET SİTELERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE YAYGINLAŞMASI: PEGASUS HAVAYOLLARI
ÖRNEĞİ İÇİN KULLANICILAR NE DÜŞÜNÜYOR?
1
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Günümüzde havayolu şirketlerinin e-ticaret hizmetlerini yürüttükleri platformlarının, birbirine giderek daha
fazla benzeyen tasarımlara sahip oldukları gözlemlenmektedir. Bu çalışmada, bu platformlardan biri olan
www.flypgs.com’un kullanılabilirliği kullanıcı memnuniyeti açısından incelenmiş ve yaygınlaşma eğilimi
ölçülmüştür. Bu amaçla, önce sitenin görev senaryo analizi yapılmıştır. Elde edilen yapıdan bilimsel kriterlere
göre seçilen dört senaryo farklı yaş gruplarından 59 gönüllü katılımcı (29 erkek, 30 kadın) tarafından
gerçekleştirildikten sonra, kullanım deneyimlerine dayalı memnuniyet algılarını ölçmek amacıyla güvenilir
ve geçerli bir ölçek olan Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği’nin (System Usability Scale, SUS) de yer aldığı bir anket
doldurulmuştur. Toplanan veriler, SPSS ve SUSCalc kullanılarak analiz edilmiştir. Post-hoc power analizi
yapılarak 59 katılımcılı örneklem büyüklüğü ile çalışmanın gücü %94 olarak bulunmuştur. SUS iç güvenirliği
(Cronbach-Alpha) katılımcılar için 0,872 olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların www.flypgs.com‘un
kullanılabilirliği için ortalama SUS skoru 75,8±16,8’dir. Bununla birlikte, siteye kullanım kolaylığı ortalama
skoru olarak 76,2±15,9 veren katılımcılar, sitenin kullanım öğrenilebilirliği ortalama skorunu ise 73,9±26,2
olarak tayin etmişlerdir. Fakat havayolu şirketlerinin Web hizmetlerini daha önce kullanmamış olanların
kullanım öğrenilebilirliği ortalama skorlarının, kullananlara göre istatistiksel olarak daha düşük olduğu
görülmüştür. Katılımcıların %47,5’inin (28 katılımcı - 18 kadın, 10 erkek) site için potansiyel promoter olduğu
tespit edilirken, %32,2’sinin (19 katılımcı) potansiyel detractor olduğu belirlenmiştir. Sitenin yaygınlaşma
eğilimini yansıtan Net Promoter Skoru ise düşük bir yaygınlaşmayı işaret eder şekilde +15 bulunmuştur. Bu
bulgular ışığında, sitenin ortalama SUS skoru, literatürde elde edilen ortalama SUS skoru olan 68’den
yüksektir. Ayrıca, SUS’a yönelik çalışmalarda geliştirilen 6 seviyeli derecelendirmeye göre sitenin
kullanılabilirliği, elde ettiği ortalama SUS skoru dikkate alınarak kullanıcı memnuniyeti açısından “İyi” olarak
sınıflandırılmaktadır. www.flypgs.com 75,8 SUS skoru sayesinde kullanıcı memnuniyeti açısından Web
sitelerinin %76,6’sını geride bırakmıştır. Bu ek bulguların yanında, öğrenilebilirlikle ilgili istatistiksel anlamlı
farklılık bulgusu dikkate alındığında, sitenin kullanılabilirliğinin kullanıcı memnuniyeti açısından sorunlu
olmamakla birlikte kullanım öğrenilebilirliğinin yeni ziyaretçiler için geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiği
görülmektedir. Bu iyileştirme, durağanlaşmaya başlamış yaygınlaşma eğilimini olumlu etkileyebilir.
Keywords: kullanılabilirlik, kullanıcı memnuniyeti, sistem kullanılabilirlik ölçeği,havayolu Web sitesi
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A HYPER-HEURISTIC ALGORITHM FOR 0-1 KNAPSACK PROBLEMS
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2

The aim of this study was to develop a hyper-heuristic selection to solve 0-1 Knapsack problems. Three
algorithms (K1, K2, K3) developed by N. Kırcalı Gürsoy (2015) were used as low level heuristics. Those three
algorithms were tested on Knapsack problem instances generated by David Pisinger. Depending on
percentage of knapsack capacity to total weight of items, intervals where each algorithm generated better
solutions than other two were determined. Hyper-heuristic was designed in order to use these intervals to
choose the best algorithm for the current problem it was dealing with. When proposed system was tested
with 100 problem instances generated by Pisinger, results showed that hyper-heuristic generated same
amount of good solutions compared to K2 and better solutions than K1 and K3. Hyper-heuristic generated
better solutions than all three algorithms.
Keywords: hyper-heuristic, knapsack problem, heuristic algorithm, optimization
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THE IMPACT OF DİVERSİTY ON THE STUDY OF THE GALACTİC SWARM OPTİMİZATİON
ALGORİTHM
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Galactic swarm optimization is a new optimization method inspired by the movements of stars and star
clusters. The method is not a pure optimization method but it is a framework that uses other optimization
methods. Particle Swarm Optimization is used as the basic optimization algorithm in the original galactic
swarm optimization. Population diversity in population based optimization methods is closely related to
the convergence of solution and quality of solution. In this study, the effect of population diversity on
convergence of solution and quality of solution is examined. In the experimental study, the results have
been analyzed using different benchmark functions and known population diversity measures.
Keywords: galactic swarm optimization, partical swarm optimization, diversity of population
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ZAMAN VE BAŞARI AÇISINDAN NESNE ALGILAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
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2

Çalışmada nesne algılama algoritmalarından Haar Cascade, Local Binary Pattern ve Histogram Oriented
Gradients yöntemleri görüntüden nesne tespiti için kullanılmıştır. Çalışmamızda bu üç algoritmanın nesne
tespit etme yeteneğini test ederek bu üç algoritmayı birbiri ile karşılaştırma üzerine yoğunlaşılmıştır.
Karşılaştırma hem başarı hem de zaman olarak iki farklı terimde değerlendirilmiştir. Görüntü olarak
herhangi bir ortamdaki insan resimleri kullanılmıştır. Rastgele seçilen resimler arasından yapılan testler
sonucunda nesne tespit başarısı Haar Cascade için %40, Local Binary Pattern için %40 ve Histogram Oriented
Gradients için %90 olarak tespit edilmiştir. Çalışma zamanı açısından kıyaslandığında ise nesnelerin tespit
hızı sonuçları ortalama olarak Haar Cascade için 0,718 sn, Local Binary Pattern için 0,723 sn ve Histogram
Oriented Gradients için ise 0,738 sn olarak ölçülmüştür. Histogram Oriented Gradients çalışma zamanı biraz
daha uzun olmasına rağmen tespit başarısı diğer algoritmalara göre daha yüksek olduğu görülmüştür.
Keywords: nesne tespit, haar cascade, lbp, hog
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Bu çalışmada günlük atılan adım sayısının o güne ait hafif ve derin uyku durumlarına etkisi incelenmiştir.
Günlük adım sayısı, aktivite süresi, mesafe, toplam uyku süresi, derin uyku ve hafif uyku süreleri akıllı saat
yardımıyla 26 gün boyunca ölçülmüştür. Akıllı saat aracılığıyla elde edilen veriler 24 saat boyunca akıllı saat
içerisine kaydedilmiştir. Alınan veriler değerlendirilmesine bağlı olarak günlük adım sayısının derin uyku ve
hafif uyku üzerine etkisi incelenmiştir. Ayrıca toplam uyku süresinin derin ve hafif uyku üzerine ilişkisi de
incelenmiştir. Günlük adım sayısının uyku sürelerine bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir.
Keywords: adım sayısı, akıllı saat,hafif uyku, derin uyku
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ÇOK KANALLI EMG SİNYALLERİNİN ALT UZAY YÖNTEMLERİ İLE ÖZELLİK ÇIKARIMI VE YAPAY
SİNİR AĞLARI İLE SINIFLANDIRILMASI
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2

Çok kanallı E.M.G. (Elektromiyografi) sinyallerinin yapısı tek kanallı EMG sinyallerine göre daha karmaşıktır.
Bu durum çok kanallı sinyallerin analizinde sınıflandırma konusunda problem oluşturmaktadır.
Çalışmamızda alt uzay yöntemlerinden Music ve Özvektör özellik çıkarım yöntemleri kullanılarak çok kanallı
E.M.G. sinyallerinin analizi ve yapay sinir ağları ile sınıflanlandırılması aracılığıyla karşılaştırılması üzerine
çalışılmıştır. Çalışmamızda sekiz kanallı E.M.G. sinyallerinin alt uzay yöntemleri (Music ve Özvektör) ile
özellikleri çıkarılması, sınıflandırılması ve bu sınıflandırma sonucunda karşılaştırılmaları amaçlanmıştır. Alt
uzay yöntemleri, klasik yöntemlere göre daha iyi performans göstermelerine rağmen UCI EMG Physical
Action Data Set kullanılan çalışmamızda yetersiz kalmıştır. Music özellik çıkarma yöntemi kullanılarak
yapılan sınıflandırmada %90, özvektör özellik çıkarma yöntemi kullanılarak yapılan sınıflandırmada ise %85
başarı oranına ulaşılmıştır. Test verilerinin veriseti içinden rastgele seçilmesine rağmen başarı oranlarının
düşük olmasının sebebi verisetindeki E.M.G. sinyallerinin bir çok hareketten elde edilmesi ve verisetinin
boyutunun yetersiz kalması olarak gösterilebilir.
Keywords: music yöntemi, özvektör yöntemi, yapay sinir ağı, hareket analizi
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One of the most important aspects in the development of educational materials is the degree of readability.
Readability studies have started in 1920s for English language. Studies on readability degree for English
have shown that the formulas developed for English are not valid in Turkish texts because of the different
language structure of Turkish language. Readability degree studies for Turkish started with a method
developed by Akman in 1997. This method has been used in many studies to determine the readability
degrees of Turkish texts. In this study, we aim to detect the degrees of the text, which are determined to
be easy and difficult, from EEG signals collected while the texts are read silently. EEG signals are collected
from 18 healthy higher education students. EEG signals are analyzed with Wavelet transform to extract the
features. Extracted features are classified by k-nearest neighbor algorithm. Results show that, EEG signals
collected during silent reading of Turkish text having readability degrees of easy and difficult according to
Akman’s readability index are classified with 86.18% true positive rate average.
Keywords: Turkish Text Readability,Wavelet Transform,EEG signal analysis
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Today, scientists have developed successful optimization algorithms by examining some insect behaviors.
These developed techniques have been applied in many scientific and engineering fields. Techniques, in
addition to their high performance in static problems, they have also a high degree of flexibility in problems
with dynamic properties. The ant colony algorithm is an algorithm inspired by the natural intelligence of
the ants. The ants live in colonies and they have a hierarchical structure among them. The ants
communicate effectively within themselves. Their means of communication is so effective as to help them
survive for millions of years. In addition to voice, they use a secretion called pheromone, having the feature
of evaporation to communicate. The ants use pheromones to find the shortest route between the anthill
and the food source. If we assume that two routes occured between the food source and the anthill, the
ant will choose the path that is pheromones are intense. the shortest path includes more pheromones. The
first algorithm based on the behaviors of ant colony has been developed for solving tough optimization
problems such as travelling salesman problem (TSP) and quadratic assignment problem (QAP).There are
many studies continuing on ant algorithms in order to solve the optimization problems.Some of these work
areas are identification of communication network , graph coloring, work scheduling and equation analysis.
The aim of the study is to solve an equation of 3rd degree according to this alghorthm and to find
unknown (X) between the specified boundary conditions in the given equation. "Ant colony algorithm" is
identified as the method of equation solving.The reason for choosing this algorithm is that it is easier to
solve mathematical calculations of equations than other algorithms. In other words, this algorithm
mechanism numerically represents X in the equation according to the values entered in the boundary
intervals that we determine. The equation has showed both rapid and successful result in 3rd degree
equations and smilarly current mathematical calculations.Numerous techniques have been applied to
achieve fast and optimal results in mathematical calculations. The newest ant colony algorithm provides
fast and good results in situations similar to travelling salesman problems.Organizations will get good and
fast results with a characterization program developed with Ant Colony Algorithm, which is used for a
number of solutions such as minimum time and resource, fastest results, and has also facilities for
implementation. ACA, which has been used in many fields and educational institutions, is planned to be
successfully used in calculations in scientific studies similar to those in the study.
Keywords: CHARACTERIZATION,ANT COLONY ALGORITHM,3rd DEGREE EQUATION
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SABİT STANDART SAPMALI GAUSS GÜRÜLTÜSÜNÜN KALDIRILMASINDA YENİ BİR YÖNTEM
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Bu çalışmada, görüntülerde büyük oranda bozulmalara yol açan Gauss Gürültüsünü gri ölçekli
görüntülerden kaldıran yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Gauss gürültüsüyle bozulan görüntülerde, tüm
pikseller az veya çok gürültü ile kirlenmektedir. yeni geliştirilen yöntemde, standart sapma sabit tutulurken
ortalama değer arttığında ortaya çıkan gürültüyü kaldırmak için bir yöntem geliştirilmiştir. Görüntü üzerinde
işlem yaparken, her bir pikseli merkez kabul eden tek sayı pencere boyutu, yönteme kullanıcı tarafından
girilmektedir. Daha sonra bu pencereden iki yeni pencere oluşturulmaktadır. Bu yeni oluşturulan iki
pencerenin standart sapma ve ortalama değerlerinden, karar verme yöntemiyle yeni piksel değeri
bulunmaktadır. Ortalama değer arttığında, yeni piksel değerine karar vermekte k gibi bir sabitle gürültü
yoğunluğu kontrol edilmektedir. Yeni yöntemin sonuçlarını test etmek için görüntü işleme uygulamalarında
en çok kullanılan, 512x512 boyutunda 18 adet test görüntüsü kullanılmıştır. Yöntemin sonuçları Median
Filter, Wiener2, Bayesian Shrink, Bilateral, Median+Bilateral, Sparse 3D transform-domain collaborative
filtering (BM3D), K-Means Singular Value Decomposition (KSVD) yöntemleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışmanın
sonuçlarını değerlendirmek için, Doruk Sinyal Gürültü Oranı (Peak Signal to Noise Ratio, PSNR) ve Yapısal
Benzerlik (Structural Similarity, SSIM) ölçütü kullanılmıştır. PSNR ve SSIM ortalama sonuçlarına göre, yeni
geliştirilen yöntem tüm ortalama değerlerde diğer yöntemlerden daha başarılı olmuştur.
Keywords: Gürültü Kaldırma,Gauss Gürültüsü,Görüntü İyileştirme
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Bu çalışmada, görüntü işleme uygulamalarında en çok kullanılan Standart Medyan Filtre(Standart Median
Filtre, SMF) ve Ayarlanabilir Medyan Filtre(Adaptive Median Filter, AMF) uygulamalarına bir alternatif
geliştirilmiş ve bu iki yöntemin dezavantajlarını ortadan kaldırılmıştır. Yeni yöntem sadece gürültülü
pikseller üzerinde değil, tüm pikseller üzerinde işlem yapmaktadır. Görüntü üzerinde işlem yaparken her bir
pikseli merkez kabul eden, verilen parametreye göre 3x3-5x5 ve tek sayılarda artan kare pencereleme
kullanılmıştır. Pencereleme işleminden sonra, pencere içerisindeki her bir pikseli bir kez yazarak yeni bir
pencere oluşturulmuştur. Diğer bir ifadeyle matematiksel olarak, pencereye küme işlemi uygulanmış ve her
bir eleman bir kez yazılmıştır. Daha sonra, yeni oluşturulan penceredeki piksellerin medyanı yeni piksel
değeri olmaktadır. Bu işlem, SMF’nin Tuz-Biber Gürültü yoğunluğu arttığında yeni piksel değerinin de
gürültülü olması ve AMF’nin pencere boyutu arttığında orijinal olmayan piksel bilgisinden uzaklaşması
dezavantajlarını ortadan kaldırmıştır. Geliştirilen yöntemin sonuçları Tuz-biber gürültüsünde denenmiştir.
Tuz-biber gürültüsünde test etmek için, görüntü işleme uygulamalarında en çok kullanılan, 512x512
boyutunda 18 adet test görüntüsü kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarını değerlendirmek için Doruk Sinyal
Gürültü Oranı (Peak Signal to Noise Ratio, PSNR) ve Yapısal Benzerlik (Structural Similarity, SSIM)
kullanılmıştır. PSNR sonuçlarına göre yeni geliştirilen yöntem %10 gürültü yoğunluğu dışındaki tüm gürültü
yoğunluğu ortalamalarında SMF ve AMF’den daha başarılı olmuştur. SSIM sonuçları göre ise, %80 ve %90
gürültü yoğunluğunda en başarılı yöntemdir.
Keywords: Tuz-Biber Gürültüsü, Medyan Filtre, Gürültü Azaltma
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Bu çalışmada, görüntülerde büyük oranda bozulmalara yol açan Tuz-Biber gürültüsünü, gri ölçekli
görüntülerden kaldıran yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Yeni geliştirilen yöntem tüm pikseller üzerinde değil,
sadece gürültülü olabilecek pikseller üzerinde işlem yapmaktadır. Görüntü üzerinde işlem yaparken, her bir
pikseli merkez kabul eden tek sayılarda artan kare pencereleme kullanılmaktadır. Pencere boyutu şartlara
göre değişmektedir. İlk olarak 3x3 pencereleme ile başlanmakta ve pencereden gürültülü pikseller
çıkartılmaktadır. Eğer pencere içerisinde, kesin olarak gürültüsüz piksel yoksa pencere boyutu
artırılmaktadır. Tüm 0 ve 255 değerli pikseller gürültülü olmayacağı için, bir eşik değeri ile penceredeki bu
değerler kontrol edilmektedir. Pencereleme işleminden sonra, pencere içerisinde en çok tekrar eden piksel
değeri yeni piksel değeri olmaktadır. Eğer pencere içerisinde birden fazla en çok tekrar eden piksel varsa,
bunların medyanı yeni piksel değeri olmaktadır.Yeni geliştirilen yöntemin sonuçları Tuz-Biber gürültüsünde
denenmiştir. Görüntü işleme uygulamalarında en çok kullanılan, 512x512 boyutunda 18 adet test görüntüsü
kullanılmıştır. Yöntemin sonuçları Standard Median Filter (SMF), Adaptive Median Filter (AMF), Adaptive
Fuzzy Filter (AFM), Progressive Switching Median Filer (PSMF), Decision Based Algorithm (DBA), Modified
Decision Based Unsymmetrical Trimmed Median Filter (MDBUTMF), Noise Adaptive Fuzzy Switching
Median Filter (NAFSM) yöntemleri karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonuçlarını değerlendirmek için, Doruk
Sinyal Gürültü Oranı (Peak Signal to Noise Ratio, PSNR) ve Yapısal Benzerlik (Structural Similarity, SSIM)
ölçütü kullanılmıştır. PSNR ve SSIM ortalama sonuçlarına göre, yeni geliştirilen yöntem %50 gürültü
yoğunluğuna kadar diğer yöntemlerden daha başarılı olmuştur. Tuz-Biber gürültüsünde, düşük ve orta
yoğunlukta başarılı bir yöntemdir.
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2

ÖZET: Teknolojinin ve bilgisayar endüstrisinin hızla geliştiği günümüz koşullarında, her geçen gün ürün
yelpazesi daha da genişlemektedir. Artan ürün sayısı ile birlikte ürün seçimi de daha karmaşık hale
gelmektedir. Bu çalışmada, bilgisayar endüstrisi için kullanıcıların isteklerine en uygun ürünü bulması
amaçlanmıştır. Bunun için çeşitli kaynaklardan alınmış olan ürünler ilk olarak bulanık mantık
denetleyicisinde ön işlemden geçirildikten sonra belirli özellik ve kurallara göre sınıflandırılmıştır. Elde edilen
sonuçlar SQL kullanılarak veritabanına aktarılmıştır. Devam eden süreçte kullanıcıların isteklerini
belirlemeye yönelik, bilgisayar konusunda teknik bilgi gerektirmeyen, basite indirgenmiş sorular yöneltilip
alınan veriler sisteme uyarlanmıştır. Bu veriler ile ön işlem sonrası elde edilen veriler karşılaştırılmış ve buna
göre kullanıcıların isteklerine en uygun olan ürünler belirlenip bu ürünler uygunluk derecelerine göre
sıralandırılarak kullanıcıya sunulmuştur. ABSTRACT: In today's conditions where technology and the
computer industry are developing rapidly, the product range is expanding day by day. Along with the
increased number of products, product selection becomes more complicated. In this study, it was aimed
for the computer industry to find the most suitable product for the users' requests. For this, the products
taken from various sources are first classified according to specific features and rules after being preprocessed in the fuzzy logic controller. The results obtained are transferred to the database using SQL. In
the ongoing process, basic questions that do not require technical knowledge about computers were asked
to users to determine the requests of the users and the received data is adapted to the system and then
the obtained data was compared with the data obtained after the pre-treatment. According to this datas,
the products which are most suitable to the requests of the users are identified and these products are
presented to the user by being sorted according to the conformity ratings.
Keywords: Bulanık Mantık,Bilgisayar endüstrisi,SQL,Ürün seçimi
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Galactic Swarm Optimization (GSO) algorithm is new metaheuristic framework inspired by movements of
starts and start clusters. Original GSO algorithm uses Particle Swarm Optimization (PSO) for updating the
population. In this Study, Artificial Algae Algorithm (AAA) is used instead of the PSO to update populations.
AAA is a novel method inspired by the living behaviors of microalgae. Experimental studies were conducted
on 10 continuous benchmark functions. The experimental results of GSO with AAA were compared with
original GSO. The results show that this new model GSO using AAA is more successful than the original GSO.
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Görüntü işleme yöntemlerinin uygulama alanları her geçen gün artmakta ve endüstrinin farklı konularındaki
problemlere çözüm olmaktadır. Ayrıca ağacın mikroskobik ve makroskopik özelliklerinin görüntü işleme
yöntemleriyle belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bütün ağaçlar, enine ve boyuna olarak
büyürler. Ağaç dinlenme periyoduna girene kadar büyüme devam eder. Bu büyüme periyodunda meydana
gelen yeni odun, yılda bir kez ağaç gövdesine eklenir. Sonuç olarak her yıl oluşan yeni kambiyum hücresi
yıllık büyüme halkası ya da kısaca yıllık halka olarak adlandırılır. Yıllık halkaların bize sunduğu bilgiler ağacın
yaşı ile sınırlı değildir. Bu halkalar yardımıyla; Arkeolojik kalıntıların tarihlenmesi, geçmişte oluşan erozyon
ve çökelim hızının belirlenmesi, radyoaktif karbon yoluyla saptanan yaşların doğrulanması, önemli orman
zararlarının veya yangınların gerçekleştiği tarihlerin anlaşılması, geçmişte yaşanan iklim değişikliklerinin
ortaya konması mümkün olmaktadır. Ülkemizde yıllık halka genişliği vb. ölçmeler, artım kalemleri ve
yüzeyleri düzeltilmiş odun örnekleri üzerinde, özel mikroskoplar yardımı ile yapılmaktadır. Yıllık halka
bazında yoğunluk ölçümü vb. ölçümünü yapacak bir sistem mevcut olmadığı belirtilmiştir. Bu çalışmada yıllık
halka görüntüsünden görüntü işleme metotları kullanılarak belirlenmiştir. Görüntüye öncelikle filtreleme
uygulanmıştır. Böylelikle görüntü üzerindeki gürültü olabilecek veya yıllık halka olamayacak yerler en aza
indirgenmiştir. Sonrasında görüntüden yüzey grafiği elde edilmiştir. Görüntü üzerinden elde edilen yüzey
grafiğine uygulanan bir eşik değer ile yıllık halka sayıları ve genişliği tespit edilmiştir. Bu işlemler için Matlab
programı kullanılmıştır. Örnek bir görüntüden 5mm’lik boyut üzerinden ölçümler yapılmıştır. Yöntem, klasik
ölçüm yöntemlerine göre daha pratiktir. Maliyet olarak karşılaştırıldığında daha ucuzdur. Bu yöntemle daha
hızlı ve kolay bir şekilde ölçüm yapmak mümkündür. Basit bir şekilde ölçümler yapılabileceği gibi daha
ayrıntılı ölçümler de yapılabilir. Önerilen yöntemde ölçüm otomatik yapıldığı için göz çok fazla
yorulmamaktadır. Bir sonraki aşama, diğer özelliklerin dâhil edildiği bir sistem geliştirmektir.
Keywords: yıllık halka, görüntü işleme,filtreleme
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A MODİFİED ARTİFİCİAL ALGAE ALGORİTHM FOR BOUND CONSTRAİNED SİNGLE-OBJECTİVE
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Artifical algae algorithm (AAA) is a novel bio-inspired meta-heuristic optimization algorithm. AAA has three
parameters. This parameters are adaptation (Ap), shear force (∆) and energy loss (e). In this paper, linear
decreasing method was used for fixed adaptation parameter in search process. This modified AAA was
compared with base AAA and PSO. Experimental studies were carried out on 15 single objective expensive
benchmark functions proposed in the CEC2017
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Çalışmada; geliştirilen bir yazılım çoktan seçmeli sınav soru gruplarının otomatik olarak hazırlanmasını
sağlamaktadır. Bu amaçla; Microsoft Word programı altında Microsoft Visual Basic programlama dili
kullanılmıştır. Word ortamında her soru tasarlanan formattaki tablolara eklenmek suretiyle soru bankası
oluşturulmaktadır. Geliştirilen yazılımın menüsünden grup sayısı ve soru sayısı gibi seçenekler belirlenerek
yeni bir Word dokümanında çoktan seçmeli sınav soru grupları otomatik elde edilebilmektedir. Yazılım
tarafından ayrı gruplardaki sorular aynı veya farklı olacak şekilde rasgele seçilebilmektedir. Ayrıca puanlama
tablosu, çoktan seçmeli sınav cevap kağıdı, cevap anahtarı ve sınav sonucu değerlendirme şablonu otomatik
olarak Word formatında üretilebilmektedir. Çalışmanın Microsoft Office ortamında makro yazılımları
geliştiren yazılımcılara, çoktan seçmeli sınav türünü kullanan eğitimcilere ve literatüre bu anlamda katkı
sağlanması beklenmektedir.
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2

Kredi Risk Analizi, günümüz en büyük işletmelerinden biri olan bankalar için oldukça büyük bir öneme
sahiptir. Bankalar kredilerin geri ödenmesi sırasında yaşanabilecek problemleri en aza indirgeyebilmek için
çeşitli yöntemlere başvurmaktadır. Uygun adayın belirlenmesi ve ödeyebileceği miktarda kredinin adaya
verilmesini sağlamak bankalar için hayati bir öneme sahiptir. Bulanık mantık özellikle son yıllarda önemini
git gide arttırmakta ve kendisine birçok kullanım alanı bulmaktadır. Bu çalışmada C# programlama dili
kullanılarak bulanık mantık denetleyicisinde adayların belirli parametrelere göre değerlendirilmesi
yapılmakta ve bunun sonucunda da adayların belirli sınıflara ayrılarak uygunluk derecesinin belirlenmesi
amaçlanmaktadır. Bu sayede bankalar kredi verilmeye uygun adayı tespit edebileceklerdir.
Keywords: Kredi Risk Analizi,Bulanık Mantık,Aday Durum Tespiti
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DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN WEB AÇILIŞ HIZININ OPTİMUM SEVİYEDE DEĞERLENDİRİLMESİ
1
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Bilgisayar teknolojisinin gelişimi ile birlikte eğitim sistemi ile ilgili kaynaklar web ortamlarına taşınmıştır.
Çağın teknolojisine uyum sağlayan, modern gelişimi yakından takip eden üniversiteler bu durumu yakından
takip etmektedirler. Bu kapsam dahilinde üniversiteler kaynaklarını web ortamlarında sunarak geniş
kitlelere ulaşmayı hedeflemektedirler. Geniş kitlelere ulaşırken birbirleri ile rekabet içerisinde oldukları
bilinmektedir. Bu rekabet de öncelik web sitelerinin açılış hızları ile karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmamızda
2017 yılındaki devlet üniversitelerinin web sitelerinin açılış hızlarının durumları analiz edilmiştir. Bu analiz
de images, html, javascript, font, css, Effective use of CDN, request ve diğer değişkenler incelenmiştir. Bu
inceleme sonrası elde edilen değerler Z-Score, Min-Max, Medyan ve D Min-Max yöntemleri kullanılarak ayrı
ayrı normalize edilmiştir. Normalize edilen değerler çok katmanlı ileri beslemeli yapay sinir ağında
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda açılış hızına etki eden etmenler belirlenmiştir.
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TRİVAGO WEB SİTESİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE YAYGINLAŞMA EĞİLİMİ
Yrd. Doç. Dr. YILMAZ KEMAL YÜCE - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği
2 Dr. BAŞAK OĞUZ YOLCULAR - Akdeniz Üniversitesi - Tıp Bilişimi
3 Lisans Öğr. IRAZ YAĞMUR ULUTAŞ - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Endüstri Mühendisliği
4 Lisans Öğr. MEHTAP TUTAK - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Endüstri Mühendisliği

1

Turizm sektöründe konaklamaya yönelik faaliyet gösteren Web sitesi sayısının, gün geçtikçe daha fazla
acentanın e-ticarete yönelmesi dolayısıyla arttığı gözlenmektedir. Bu da beraberinde aynı oda için farklı
fiyatlandırmalarla karşılaşılmasına neden olmaktadır. Trivago, kullanıcılarına verdiği fiyat tarama hizmeti ile
beğendikleri odayı en ucuza bulmayı sağladığını iddia etmektedir. Bu çalışmada, www.trivago.com sitesinin
kullanılabilirliği kullanıcı memnuniyeti açısından incelenmiş ve yaygınlaşma eğilimi ölçülmüştür. Bu amaçla,
önce sitenin görev senaryo analizi yapılmıştır. Elde edilen yapıdan bilimsel kriterlere göre seçilen dört
senaryo farklı yaş gruplarından 54 gönüllü katılımcı (26 erkek, 28 kadın) tarafından gerçekleştirildikten
sonra, kullanım deneyimlerine dayalı memnuniyet algılarını ölçmek amacıyla güvenilir ve geçerli bir ölçek
olan Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği’nin (System Usability Scale, SUS) de yer aldığı bir anket doldurulmuştur.
Toplanan veriler, SPSS ve SUSCalc kullanılarak analiz edilmiştir. SUS iç güvenirliği (Cronbach-Alpha)
katılımcılar için 0,892 olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların www.trivago.com‘un kullanılabilirliği için
ortalama SUS skoru 81,1±15,8’dir. Siteye kullanım kolaylığı ortalama skoru olarak 79,4±17,4 veren
katılımcıların, sitenin kullanım öğrenilebilirliği için ortalama skoru 88,0±22,4 olarak hesaplanmıştır.
İstatistiksek olarak katılımcıların cinsiyete göre kullanım kolaylığı skor ortalamaları arasında anlamlı bir fark
olduğu, kadınların kullanım kolaylığı skorlarının erkeklere göre daha yüksek olduğu görülmüştür (p=0,046).
Bununla beraber katılımcıların %59,25'inin (32 katılımcı - 20 kadın, 12 erkek) potansiyel promoter.
%22,22'sinin (12 katılımcı) ise detractor olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyete göre bir kıyaslama yapıldığında
potansiyel promoter olan kişilerde kadınların yüzdesinin daha yüksek olduğu görülmüş, fakat bu farkın
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı gözlenmiştir (p=0,059). Sitenin yaygınlaşma eğilimini yansıtan Net
Promoter Skoru ise pozitif ve anlamlı bir yaygınlaşmayı işaret eder şekilde +37 bulunmuştur. Bu skorda,
sitenin son zamanlarda Türk Medyasında yürüttüğü reklam faaliyetlerinin etkisi olabilir. Bu bulgular ışığında,
sitenin ortalama SUS skoru, literatürde elde edilen ortalama SUS skoru olan 68’den yüksektir ve geliştirilen
6 seviyeli derecelendirmeye göre sitenin kullanılabilirliği, ortalama SUS skoruna göre “Müthiş” olarak
sınıflandırılmaktadır. Fakat bulgulara göre site, özellikle erkek kullanıcılarının ziyaret deneyimleri için
geliştirmeler yapmalıdır.
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PARKİNSON HASTALARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEŞHİSİ
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Erken teşhis hastalıkların önlem alınması açısından önemli yer tutmaktadır. Erken tanı ve teşhis yapılırken,
tanı ve teşhisi yapan kişilerden bağımsız olarak bilgisayardan faydalanılabilmektedir. Bu çalışmada
parkinson hastalığının teşhisine katkıda bulunabilmek için istatistiğe dayalı, doğruluk yüzdesi yüksek ve
hastalığın objektif olarak tespit edilmesini ve sınıflandırmasını sağlayan teknik önerilmiştir. Colorado Denver
Ulusal Ses ve Konuşma Merkezi ile işbirliği içinde Oxford Üniversitesi'nden Max Little tarafından elde edilen
verilerden oluşturulmuştur. Bu veri seti üzerinde 31 kişiden, 23'ü Parkinson hastalığından oluşan bir dizi
biyomedikal ses ölçümünden oluşmaktadır. Hastalara ait bu veriler normalize edilerek bazı önişlemlerden
geçilir. Veriler üzerinde gerçekleştirilen bu işlemlerin ardından teşhis için; sınıflandırma ve tahmin
problemlerinde yaygın olarak kullanılan makine öğrenme algoritması uygulanır. Teşhis için kullanılan
tekniğe bağlı olarak başarım oranı değişiklik göstermektedir. Önişlem gerçekleştirilen verilerimiz üzerinde
veri madenciliği algoritmalarından olan LDA(Linear Discriminant Analysis), SVM (Support Vector Machine)
ve MLP (Multi Layer Perceptron) algoritmaları uygulanır. Algoritmalar uygulandıktan sonra elde edilen
başarım oranları sırasıyla; %88, %90 , %93 olarak elde edilmiştir. Uygulanan metotlar sonrasında en iyi
başarım oranının MLP metodunun olduğu ve diğer yöntemlerinde bu hastalık teşhisinde bir takım ek
önişlemler ile birlikte kullanılabilecek oranda başarım oranına sahip olduğu görülmüştür. Hastalık teşhisinin
erken saptanmasına ve kişilerden (doktorlar, biyologlar..) kaynaklı hataları minimize ederek bu sıkıntılara
çözüm sunulmuştur.
Keywords: Veri Madenciliği,SVM,MLP,LDA
Corresponding Author: Öğr. Gör. MUSTAFA KARHAN

KOMPOZİT DİŞ DOLGU MALZEMELERİ VE ÖZELLİKLERİ
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Kompozit diş dolgu malzemeleri ağzın arka ve ön bölgesinde yer alan kırılmış yada çürük dişlerin estetik
restorasyonlarında kullanılan malzemelerdir. Bu kompozit yapılı malzemeler, uygulama bölgesindeki
reolojik özellikleri, uygulamadaki polimerizasyon yöntemi ve matris içindeki takviye edici malzeme
özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Başlangıçta kimyasal olarak polimerize edilen diş dolguları, şuan
görünür ışıkla polimerize edilmekte, bunun yanında hem ışıkla hemde kimyasal yolla kendiliğinden kürlenen
ikili sistemler kullanılmaktadır. Kompozit diş dolgu malzemelerinde başlangıçta kaba boyutlu takviye edici
inorganik partiküller kullanılırken, bu partikülerin düşük mekanik özellikleri(aşınma, basma dayanımı vb.) ve
iyi olamayan fiziksel özellikleri(renk, parlaklık, vb.) nedeniyle yeni nesil inorganik takviye malzemelerine
geçiş olmuş daha ince takviye boyutları, farklı boyut dağılımları ve farklı inorganik madde içerikleri
kullanılarak hibrit yapılı malzemeler geliştirilmiştir. Böylece kompozit diş dolgularında önemli olan renk,
parlaklık, aşınma, basma dayanımı, darbe direnci, sertlik ve uygulamada azalan yapışkanlık gibi birçok
malzeme özellikleri istenilen seviyelere getirilmiştir. Bu çalışmada kompozit diş dolgu malzemelerinin
gelişimi ve bu alanda kullanılan malzemeler hakkında bilgi verilecek olup ticari diş kompozitlerin mekanik,
fiziksel ve uygulama alanı özelliklerine yönelik litertürdeki çalışmalar tartışılacaktır. Bu çalışma
Yrd.Doç.Dr.Gökhan AÇIKBAŞ tarafından yürütücülüğü yapılan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel
Araştırma Projeleri(BAP) tarafından desteklenmektedir (Proje No: 2016-02.BŞEÜ.11-01).
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IN VİVO BİOCONTROL ACTİVİTİES AND MASS SPECTROPHOTOMETRİC CHARACTERİZATİON OF
PURİFİED KİLLER TOXİNS
2

1 Yrd. Doç. Dr. CENGİZ ÇORBACI - Giresun Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü
Prof. Dr. FÜSUN BAHRİYE UÇAR - Ege Üniversitesi - Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

The production by yeasts of extracellular toxins with antimicrobial behaviour is a relatively common
phenomenon. Toxins that are active against susceptible cells belonging to the same or related species are
defined as killer toxins. The ecological role of the killer character is important because many killer strains
are able to inhibit the growth of pathogenic fungi and have potential to become novel antifungal agents. In
the present study, it was aimed to perform protein identification of killer toxins produced by Debaryomyces
hansenii, which is accepted as a safe yeast species in terms of human health, by Nano LC-ESI-MS/MS and
to investigate theirs in vivo antifungal effects against fungi Alternaria brassicicola, Alternaria citri,
Aspergillus niger and Rhizopus stolonifer on various fruit products. Identification of killer toxins were
performed by Proteome Factory AG (Berlin, Germany) and peptide sequences were surveyed by using
Mascot search engine (Matrix Science, London, England), MS/MS ion scanning ve nr protein database (NCBI,
USA). The obtained peptide sequences showed significant similarity with a protein identified by researchers
as "glycosyl hydrolase family 1" and similar to Saccharomyces cerevisiae endo-beta-1,3-glucanase protein.
The fungal growth in fruits inoculated with spore suspensions containing yeast cell or killer toxin was
regularly followed. At the end of the second day, tissue macerations have started to be observed in control
groups and all of the damaged areas were covered with fungi on the fourth day of incubation. On the other
hand, in some of the fruits inoculated with spore suspensions containing yeast cell or killer protein any
disease lesion was not observed while the size of disease lesions in others were relatively less compared to
the control groups. In the light of findings, it is thought that the yeast and its killer proteins will be important
biotechnological antifungal agents in control of various phytopathogenic fungi.
Keywords: Debaryomyces hansenii,in vivo biocontrol,killer toxin,mass spectrophotometer
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FUNGAL BİOTRANSFORMATİON OF TERPENE AND TERPENOİD COMPOUNDS
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Interest in natural products instead of synthetic chemicals has led researchers to focus on the microbial
production of natural products. Terpenes and terpenoids are inexpensive, readily available and renewable
natural compounds. Biotransformation products can be thought of as natural products, and
biotechnological production of natural compounds has recently begun to be popularized by consumers as
they are natural and healthy. In this study, it was aimed to bioconversion various terpene and terpenoid
compounds [(-)-alpha-pinene, beta-ionone, (R)-(+)-limonene, isophorone, phytol] by two fungal species
[Aspergillus niger and Penicillium expansum] and to determine their products and antimicrobial properties.
Biotransformation of terpene and terpenoid compounds was carried out in liquid medium with agitation.
After the incubation, liquid medium was filtered from the cells and the products were extracted by liquidliquid extraction using ethyl acetate. Thin layer chromatography (TLC) profiles of the extracts were
compared to the substrate-free and organism-free control groups. Gas chromatography and HPLC analysis
were used to determine the biotransformation products. Antimicrobial properties of the extracts were also
determined by disc diffusion and minimum inhibitor concentration (MIC) methods. Incubation of terpene
and terpenoid compounds with A. niger and P. expansum has shown that these organisms possess
biotranformation potential. When some extracts' TLC profiles were considered, more polar compounds
than the starting substrats were obtanied after biotransformation. Chromatography peaks obtained by gas
chromatography and HPLC have also confirmed these results. When two organisms were compared with
each other, it was attracted the attention that the biotransformation activity of A. niger species was higher
than that of P. expansum. Also, the antimicrobial properties of the some extracts showed significant
increases compared with the control groups. Findings obtained from the study have showed that the fungal
species mentioned have a potential for biotransformation, and biotransformation products can be
important alternatives against synthetic chemicals.
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TTH (THERMUS THERMOPHİLUS) POLİMERAZ ENZİMİNİN TIBBİ MOLEKÜLER TANI KİTLERİNDE
KULLANIM AMAÇLI REKOMBİNANT ÜRETİMİ
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Tth polimeraz; hem PCR hem de ters (reverse) transkriptaz PCR (RT-PR) uygulamalarında, DNA dizileme
çalışmaları ile bunlara bağlı olarak viral ve bakteriyel bulaşıcı veya ölümcül hastalıkların tanısında sıklıkla
kullanılan moleküler bir enzimdir. Aynı zamanda RT-PCR ve PCR, enfeksiyöz ajanlar ve genetik hastalıkların
teşhisi için kullanılmalarının yanında, klonlama teknikleri, RNA dizilerinin analizi ve gen ekspresyonunun
takibi gibi moleküler işlemler için de kullanılan güçlü araçlardır. Rekombinant Tth polimeraz enzimi, sahip
olduğu polimeraz aktivitesi ile PCR uygulamalarında, reverse transkriptaz aktivitesi ile RT-PCR
uygulamalarında kullanılabilmektedir. Moleküler biyolojik uygulamalarda kullanılan en önemli enzimlerden
biri olan Tth polimerazın, sağlık alanındaki öneminden yola çıkarak gerçekleştirilen bu çalışmada, uygun
vektör sistemi kullanılarak Escherichia coli ekspresyon sisteminde üretimi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Tth
polimeraz enzimine ait nükleotid dizisi biyoinformatik araçlar kullanılarak tasarlanmış ve üretici firmaya
sentezlettirilmiştir. Elde edilen gen dizisine, E. Coli K12 suşu için kodon optimizasyonu yapılmış ve pTOLT
vektörüne klonlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Klonlama işleminin doğrulanmasının ardından protein
ekspresyon çalışmaları yapılmıştır. Protein ekspresyonu için E. Coli BL21 pLysE hücreleri kullanılmıştır.
Ekspresyon çalışmaları sonrası üretilen rekombinant Tth polimeraz, SDS-PAGE analizi ile görüntülenmiş ve
üretiminin gerçekleştiği doğrulanmıştır. Sonraki aşamada protein, afinite kromatografisi ile saflaştırılmış ve
aktivite çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Aktivite tayini için PCR tekniği kullanılmıştır. Üretilen rekombinant
Tth polimerazın enzim aktivite testleri gerçekleştirildiğinde öngörüldüğü şekilde aktivite göstermediği
belirlenmiştir. Enzim aktivite çalışmalarında karşılaşılan bu problemin olası sebepleri arasında, ekspresyon
çalışmalarında kullanılan E.coli suşunun enzimin post-translasyonel modifikasyonlarında yetersiz kalması,
vektör sistemi kaynaklı füzyon proteininin enzim aktivitesi üzerine inhibe edici etki gösterme olasılığı,
mevcut PCR koşulları gösterilebilir. Enzim aktivitesini artırmaya yönelik tasarlanan ileri düzey çalışmalar
devam etmekte ve verimli sonuçların alınması planlanmaktadır.
Keywords: PCR, RT-PCR, Tth Polimeraz, E.coli, Rekombinant enzim
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HEAVY METAL TOXİCİTY İN FİNİSHİNG SOLİD WASTES OF DİFFERENT VEGETABLE TANNED
LEATHERS BY METPLATE METHOD
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The tanning process is one of the most important steps of the leather manufacture. In this process raw hide
or leather is transformed into a permanent form and different tanning chemicals like chromium, aluminum,
vegetable, etc. are used. However, after raw leather is made into leather product, it can be transformed
into carcinogenic form through reduction reactions in the leather fibers factors such as heat, light and
temperature. Therefore, the investigation of heavy metal content and toxicity in the leather is very
important for leather production. Finishing processes, the leathers are treated with pigments and dyes
containing heavy metals. The finished leathers are put through mechanical processes such as trimming
before being passed on to the garment industry. These mechanical processes result in the generation of
unusable solid waste. So In this study to determine the toxic effects of heavy metals on solid waste of
chromium and vegetable-tanned leathers (Group 1), aluminium and vegetable-tanned leathers (Group 2)
and vegetable-tanned leathers (Group 3) the MetPLATE method was used. This test is sensitive to several
metals and has been used successfully in determining the metal toxicity of waste in various industrial
sectors. In addition, heavy metal concentration of solid wastes of groups were determined by ICP-OES.
According to the MetPLATE results of Total heavy metal content (ppm) and Toxicity (%) of leathers were
found respectively 12259.71 ppm and 93.99 % for Group 1, 9084.69 ppm and 92.26 % and 1111.49 ppm
and 62.36 %.
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Canlılar yaşayabilmeleri için gerekli suyu yeryüzünde akarsu, göl ve deniz gibi kaynaklardan veya kütlelerin
boşluk ya da çatlaklarında toplanan sulardan sağlamaktadır. Yaşam için kritik öneme sahip olan su
kaynakları, artan kentleşme, iklim değişikliği, nüfus artışı ve gelişen sanayi ile her geçen gün kirlenmektedir.
Su kaynaklarına olan artan talep ve bu kaynakların azalması ile su tasarrufu günümüzün önemli konuları
arasında yer almaktadır. Suyun insan hayatındaki önemi nedeni ile ülkemizde kanun ve yönetmelikler ile
içme suyu kaynaklarının korunmasına ve suyun kalitesinin devam ettirilmesine öncelik verilmektedir. Her
geçen gün su kalitesinin bozulması ile su ile bulaşan hastalıkların ve sulardaki patojenlerin yayılmasını
önlemek için dezenfeksiyon işlemleri özellikle içme suları için yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde
en yaygın kullanılan dezenfektan klor olmasına rağmen insan sağlığı açısından zararlı olan dezenfeksiyon
yan ürünlerinin oluşumuna sebep olduğu için alternatif dezenfeksiyon yöntemlerinin kullanımı gündeme
gelmiştir. Ozon ve UV dezenfeksiyonu klor ile kıyaslandığında daha çevre dostu dezenfektanlar olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada içme ve kullanma sularına uygulanan dezenfeksiyon yöntemlerine ve
uygulanan yöntemlerin birbirlerine üstünlüklerine yer verilmiştir.
Keywords: Dezenfeksiyon,klor,ozon,UV
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ELEKTROOKSİDASYON İLE REAKTİF BOYAR MADDE (DRİMAREN TURUNCU HF-2GL CDG)
GİDERİMİ ÜZERİNE PH’NIN ETKİSİ
1

Yrd. Doç. Dr. GÖKÇE DİDAR DEĞERMENCİ - Kastamonu Üniversitesi - Çevre Mühendisliği
2 Yrd. Doç. Dr. NEJDET DEĞERMENCİ - Kastamonu Üniversitesi - Çevre Mühendisliği
3 Araş. Gör. HATİCE BİKE ULU - Kastamonu Üniversitesi - Çevre Mühendisliği

Alıcı su kaynaklarına deşarj edilen boyar maddeler, organik yük olarak az miktarda kirlilik oluşturmasına
rağmen düşük konsantrasyonlarda boyar madde içermesi ekolojik açıdan ciddi problemlere neden
olmaktadır. Boyar maddeler canlılar üzerinde toksik, mutajenik ve karsinojenik etkiye sahip olduğu
bilinmektedir. Sentetik boyar maddeler sıklıkla plastik, kağıt, kozmetik, deri, ilaç, tekstil ve gıda endüstrisi
gibi geniş kullanım alanına sahiptirler. Son yıllarda çeşitli renk tonları veren geniş bir renk dağılımı olan
drimaren reaktif boyalar akrilik, yün, nylon ve nylon-pamuk karışımı kumaşlarda kullanılmaktadır. Modern
dünyada biyolojik arıtıma dirençli kimyasallara talep arttıkça organik bileşikleri daha az zararlı maddelere
okside edebilen ya da tamamen mineralleştiren yeni teknikler geliştirilmesini gerektirmektedir. Daha önce
denenmiş olan biyolojik arıtım, kimyasal çöktürme, ozon, adsorpsiyon, kimyasal oksidasyon ve membran
prosesler yanında son yıllarda boyarmadde içeren tekstil atıksularının arıtılmasında elektrokimyasal
yöntemler başarı ile kullanılmaktadır. Elektrokimyasal arıtım yöntemleri, hem uygulamadaki kolaylığı ve
esnekliğinin yüksek olması hem de yatırım maliyetlerinin uygunluğu noktasında ayrı bir ilgi ve önem
taşımaktadır. Atıksu arıtımı için elektrokimyasal prosesler arasında anodik oksidasyon, katodik indirgeme,
elektrofloatasyon, elektro koagülasyon ve elektro-fenton prosesi yer alır. Elektrooksidasyon (Anodik
oksidasyon); organik maddelerin doğrudan veya dolaylı olarak oksitlenmesi esasına dayanan grafit,
kaplanmış titanyum, platin, bor kaplı elmas gibi çözünmeyen bir anot malzemesi kullanılmasına esasına
dayanır. Bu çalışmada Drimaren turuncu HF-2GL CDG tekstil boyasının platin kaplı titanyum anot kullanılarak
elektrooksidasyon ile boya giderimi çalışılmıştır. Denemelerde akım yoğunluğu, sıcaklık, karıştırma süresi,
başlangıç konsantrasyonu ve tuz miktarı sabit tutularak zamana karşı başlangıç boya miktarlarının farklı pH
değişimlerinde renk giderimi üzerine etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak, başlangıç boyar madde
konsantrasyonu 100 mg/L, akım yoğunluğu 6 mA/cm2, sıcaklık 20°C, tuz miktarı 2,0 g/L, başlangıç pH değeri
8,0 ve 5,4’te 120 dakika sonunda boyar madde giderim performansı aynı olup %99,5’tir. pH 3’te ise 60
dakika sonunda bu giderim verimine ulaşılabildiği gözlemlenmiştir.
Keywords: Elektrooksidasyon, Drimaren turuncu HF-2GL CDG, Boya Giderimi
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FENTON OKSİDASYONU İLE BOYAR MADDE (DRİMAREN MAVİ HFRL) GİDERİMİ ÜZERİNE
HİDROJEN PEROKSİT VE DEMİR DOZAJININ ETKİSİ
2
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Boyalar, kromoforlar ve oksokromlar olmak üzere iki ana bileşenden oluşan kirletici sınıfıdır. Kromofor renk
üretmekle sorumluyken oksokromlar kromoforu tamamlayarak suda çözünmesini sağlamaktadır.
Boyarmaddeler kimyasal yapıları, çözünürlükleri ve boyama özellikleri gibi çeşitli karakteristikleri göz önüne
alınarak sınıflandırılmışlardır. Bunların arasında azo boyaları, sentetik boyaların en geniş kategorisidir ve
sülfonik asit gruplarına da sahip olabilen bir veya daha fazla aromatik sistemle azo bağlarının varlığı ile
karakterize edilmektedirler. Bu boyalar, tekstil, kauçuk, plastik, deri, kozmetik ve gıda endüstrisi gibi çeşitli
endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Tekstil endüstrisi atıksuları, proseste kullanılan çok değişik
yapıdaki boyalar nedeniyle suyun estetik görünümünde bozukluğa, ışık geçirgenliğinin azalmasına,
çözünmüş oksijen miktarının düşmesine neden olmaktadır. Bu açıdan boyar madde deşarjı yapan
endüstriyel atık suların etkin ve düşük maliyette arıtımı oldukça önemlidir. Tekstil endüstrisi atıksularının
arıtımında kullanılan başlıca yöntemler adsorpsiyon, iyon değişimi, membran prosesler, kimyasal
yükseltgeme, kimyasal çöktürme ve biyolojik arıtım yöntemleri olarak sıralanabilir. Sentetik boyalar, fiziksel,
kimyasal ve biyolojik etkenlere karşı, renk giderimine dirençlidir. Boyar madde giderimi için kullanılan arıtma
yöntemlerinden biri de Fenton oksidasyon prosesidir. Bu proses ile toksisitenin azaltılması, organik
kirliliklerin giderilmesi, biyolojik ayrışabilirliğin arttırılması ve renk giderimi etkili olarak yapılmaktadır.
Fenton oksidasyon prosesinde mekanik aksamın basit olması, geniş sıcaklık aralığında çalışmaya olanak
vermesi ve sudaki oksijen konsantrasyonunu arttırması nedeniyle kullanımı giderek artmaktadır. Bu
çalışmada Drimaren Mavi HFRL CDGE tekstil boyasının fenton prosesi ile boya giderimi çalışılmıştır.
Denemelerde farklı hidrojen peroksit ve demir dozajlarının renk giderimi üzerine etkileri incelenmiştir.
Sonuç olarak, başlangıç boyar madde konsantrasyonu 200 mg/L, H2O2 konsantrasyonu 134 mg/L, Fe+2
konsantrasyonu 13,5 mg/L, sıcaklık 20℃, karıştırma hızı 500 rpm, pH 3,9’da ve 90 dakika sonunda Drimaren
Mavi HFRL CDGE giderimi %96,5 olarak elde edilmiştir.
Keywords: Fenton oksidasyonu, Drimaren Mavi HFRL, Boya Giderimi
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MEMBRAN BİYOREAKTÖR NANOFİLTRASYON KONSANTRESİ ARITILABİLİRLİLİĞİ ÜZERİNDE
DENEYSEL ÇALIŞMA
1 Doktora Öğr. ŞAHAN DEDE - Kocaeli Üniversitesi - MAKİNA
Doktora Öğr. ÖZGÜR KAPLAN - Kocaeli Üniversitesi - makina müh
3 Doktora Öğr. MUHAMMET SARAÇ - Kocaeli Üniversitesi - ELEKTRİK
4 Diğer İSMAİL ULUDAĞ - izaydaş - makina
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2

Kocaeli ilinde evsel atıklar İZAYDAŞ katı atık depolama sahalarında depolanarak bertaraf edilmektedir. Bu
sahalarda oluşan çöp sızıntı sularının arıtılması için biyolojik + kimyasal, elektrokoagulasyon ve membran
bioreaktör prosesleri ile arıtılabilirlik çalışmaları yapılmış, çöp sızıntı suları için en uygun arıtma yönteminin
Membran Biyoreaktör (MBR) olduğu tespit edilmiştir. İZAYDAŞ tesislerinde 500 m3/gün kapasitesinde MBR
yöntemi ile çalışan arıtma tesisi kurulmuştur. Tesis arıtma verimliliği KOI ve amonyum azotu gideriminde
sırası ile %95 ve %99 ‘un üzerindedir. MBR arıtma tesislerinde daha iyi kalitede çıkış suyu sağlayan
nanofiltrasyon membran ünitesinden çıkan konsantre sıvısı genellikle çöp depolama sahasına geri
döndürülerek yönetimi sağlanmaktadır. Ancak, konsantrenin depolama sahasına alınması zamanla arıtma
tesisine gelen çöp sızıntı suyu kirlilik yükü miktarının yükselmesine ve arıtma tesisi çalışma performansının
olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Konsantrenin arıtılması ihtiyacı nedeni ile elektrokoagulasyon ve
sabit kolon aktif karbon adsorpsiyonu yöntemleri kullanılarak deneysel çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar
kapsamında nanofiltrasyon konsantresi için KOI giderimi; elektrokoagulasyon yöntemi ile Fe elektrodu
kullanılarak % 45, sabit kolon aktif karbon adsorpsiyonu yöntemi ile ise % 20 seviyesinde sağlanmıştır.
İZAYDAŞ MBR arıtma tesisinde 10 m3/gün nanofiltrasyon konsantre çıkmakta olup bu miktar esas alınarak
her iki yöntemle çalışacak arıtma tesislerin tasarımı yapılmış, yatırım ve işletme maliyetleri karşılaştırılmıştır.
Nanofiltrasyon konsantre arıtımı için en uygun yöntemin 3,43 TL /m3 maliyeti ile elektrokoagulasyon olduğu
tespit edilmiştir.
Keywords: MBR, nanofiltrasyon konsantresi, elektrokoagulasyon, adsorpsiyon
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2

Bu çalışmada, pestisitler ve pestisitlerin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlar araştırılmıştır. Son
yıllardaki hızlı nüfus artışı ve tarımsal alanların başka amaçlar için kullanılması gibi nedenlerden dolayı
tarımsal ürün ihtiyacının karşılanmasında çeşitli güçlükler ortaya çıkmıştır. Bu amaçla üreticiler, ürün
verimini ve kalitesini artırmak için çeşitli arayışlara yönelmişlerdir. Bu bağlamda, tarımda pestisist kullanımı
giderek daha da cazip bir hale gelmiştir. Pestisitler, genellikle tarımsal ürünler için zararlı olan böcek, haşere,
yabani ot gibi istenmeyen zararlıları öldürerek ve bitki hastalıklarını önleyerek, ürün verimi ve kalitesini
artırmak için tarımsal alanlarda kullanılan kimyasallardır. Ancak, pestisitlerden istenmeyen zararlılarla
birlikte faydalı olan mikroorganizmalar, balıklar, kuşlar, bitkiler gibi hedef olmayan birçok canlı da
etkilenmektedir. Canlılarla birlikte çevre (hava, toprak, yüzey ve yeraltı suları) ve insan sağlığı üzerinde de
çeşitli riskler oluşturduğu bilinmektedir. Pestisitlerin bilinçsiz ve yoğun bir şekilde kullanımı çevreyi ve
canlıları olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Uygun olmayan pestisit kullanımı ile pestisitler rüzgar ve yağış
gibi doğa olayları ile toprak, su ve havaya yayılmaktadır, ve hedef olmayan birçok canlıya ulaşmaktadır.
Ayrıca besin zincirine katılarak da canlıları olumsuz yönde etkilemektedir. Pestisit kullanımının çevreye ve
canlılara verdiği zararları en aza indirmek için çiftçilere ve pestisit kullnıcılarına gerekli eğitimler verilerek
bilinçlendirilmelidir ve kullanılan pestisitin sadece hedef alınan canlıya uygun olduğuna dikkat edilmelidir.
Keywords: Pestisit, çevre, insan sağlığı
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DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜ SİMÜLATÖRÜ TASARIMI
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Güç elektroniği alanında DA-DA dönüştürücüler önemli yer tutmaktadır. DA gerilimi istenen oranda azaltan
veya yükselten bu yapıların, pratikte birçok uygulaması mevcuttur. Dolayısıyla farklı ve karmaşık yapılardaki
bu tür dönüştürücülerin; elektrik-elektronik mühendisliği eğitiminde/alanında iyice öğrenilmesi ve
kavranılması gerekmektedir. Gerçekleştirilen çalışmada DA-DA dönüştürücülerin türlerini, devrelerini,
matematiksel eşitliklerini, çalışma prensiplerini vb. ayrıntılı açıklayan; kullanıcıların etkileşimli uygulamalar
yapmasını sağlayan; sonuçları hem sayısal hem de grafiksel olarak sunan; kullanıcı dostu arayüze sahip bir
simülatör tasarlanmıştır. Böylece bu alandaki öğrencilerin/kişilerin simülatörü kullanarak; konu
anlatımlarıyla teorik bilgilere sahip olmaları, etkileşimli uygulamalarla parametre değişimlerinin etkilerini
gözlemeleri, görsel desteklerle kolaylıkla ilgili devrelerin tasarım ve analizlerini yapmaları hızlı ve etkin
şekilde sağlanmaktadır.
Keywords: Güç elektroniği, DA-DA dönüştürücü, simülatör
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ÜÇ FAZLI DOĞRULTUCULARDA ÜÇÜNCÜ HARMONİK AKIM ENJEKSİYONU YÖNTEMİ VE
BENZETİMİ
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Doğrusal olmayan yüklerin neden olduğu güç kalitesi problemleri, daha verimli doğrultucu tasarım
yöntemlerinin araştırılması ve geliştirilmesine yol açmıştır. Bu yöntemlerden birisi de özel tasarlanmış
cihazlarla gerçekleştirilen akım enjeksiyon uygulamalarıdır. Gerçekleştirilen çalışmada üç fazlı
doğrultuculardaki üçüncü harmonik akım enjeksiyonu yöntemi incelenmiş, giriş akımındaki toplam
harmonik bozulmayı asgari seviyeye düşürmek için üçüncü harmonik akım enjeksiyonunun optimal genlik
ve faz açılarını hesaplayan ve bu değerlere göre sitemi çalıştıran bir simülatör tasarlanmıştır. MATLAB
ortamında hazırlanan etkileşimli simülatör; kolay ve etkin bir şekilde elde edilen faz ve genlik değerlerine
göre çıkıştaki harmonik dağılımını ve harmonik parametrelerini hem sayısal hem de grafiksel olarak
sunmakta ve parametre değişimleriyle karşılaştırmalı sonuçları üretebilmektedir.
Keywords: Doğrultucu, üçüncü harmonik akım enjeksiyonu, benzetim
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A NOVEL SOFT SWITCHING PASSIVE SNUBBER CELL FOR PWM DC–DC CONVERTERS
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In this paper, a novel soft switching passive snubber cell for pulse width modulation (PWM) DC–DC
converter is proposed. In this proposed converter, the switch is turned on with zero current switching (ZCS)
and is turned off with zero voltage switching (ZVS). Besides, the main diode is turned on and off with ZVS
and ZCS, respectively. In addition, the reverse recovery losses of main diode are minimized. The auxiliary
diodes in the snubber cell are operated with soft switching. The proposed converter has a simple structure,
low cost and ease of application. Both laboratory prototype and simulation results are compared under 200
W and 100 kHz. Finally, it is observed that the experimental results are completely similar.
Keywords: dc-dc converters, passive snubber cell, soft switching
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. YAKUP ŞAHİN

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
595

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

COMPARISON OF POWER FACTOR CORRECTION CONVENTIONAL INTERLEAVED BOOST
CONVERTER AND SOFT SWITCHED INTERLEAVED BOOST CONVERTER USED IN BATTERY
CHARGING OF ELECTRICAL VEHICLES
1
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In order to obtain the high efficiency and high performance in battery charging application of electrical
vehicles, the harmonic content of the input current and voltage should be decreased and so, the power
quality should be increased. For this purpose, the power factor correction (PFC) interleaved boost
converters (IBC) are generally used in battery charging of electrical vehicles. In this paper, the soft switching
(SS) operation is achieved by adding an active snubber cell to conventional PFC IBC. Then, the conventional
PFC IBC and the SS PFC IBC’s are compared in terms of the input current ripple, the output voltage ripple,
power factor (PF), total harmonic distortion (THD), the cost and the efficiency with a simulation study in
PSIM program. The simulation study is made for 4 kW output power and 40 kHz switching frequency. In the
SS operation, the switching power losses of the semiconductor switches are eliminated by zero voltage
transition (ZVT) and zero current transition (ZCT) techniques. Also, all semiconductor devices in the
converter operate with SS. So, the converter efficiency is increased and the converter can be operated at
higher frequencies. According to the simulation results, the SS PFC interleaved boost converter ensures the
better results compared to the conventional PFC IBC.
Keywords: power factor correction, soft switching, electrical vehicle, interleaved boost converter
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MEMRİSTOR: THREE MOS TRANSİSTORS AND ONE CAPACİTOR
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This paper presents very simple grounded memristor emulator circuit. Previous emulator circuits are very
complex because of the fact that their structures consist of active circuit elements or blocks. But this
proposed circuit consists of only three MOS transistors and one capacitor. Both periodic sinusoidal voltage
with various frequency ranges and pulses are applied to the proposed circuit. Expected characteristics of
proposed memristor are successfully obtained under applied input signals. Memristor current is decreased
or increased depends on the applied voltage directions.
Keywords: Memristor, Emulator, Grounded memristor, Simple Memristor Emulator
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Pathological elements provide significant improvements over classical active circuit elements. Many
memristor models and circuits consist of active circuit elements such as transistors, Operational
Transconductance Amplifiers (OTAs). For this reason pathological elements are important to implement
memristor emulator circuits. This study consists of pathological equivalents and analyses of the active
circuit based fully floating memristor emulator.
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A NEW VOLTAGE MODE QUADRATE OSCİLLATOR BASED ON DİFFERENTİAL CURRENT
CONVEYOR
1
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A new differential current conveyor (DCCII) based voltage mode quadrate oscillator is presented. The
voltage mode quadrature oscillator consists of single active element and two resistors and two grounded
capacitors which is attractive for integrated circuit realization. It is observed from literature surveys that
using minimum active and passive elements is important parameters in terms of power consumption and
layout area. SPICE simulation results have been given to confirm the theoretical results. Non-ideal and
parasitic effects are examined. Also, Monte Carlo and THD analyses of the proposed oscillator circuit are
performed.
Keywords: differential current conveyor,quadrature oscillator,voltage mode
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MOSFET-C BASED CURRENT MODE LOW-PASS AND BAND-PASS FİLTER WİTH LOW NOİSE
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MOSFET-C based current mode low-pass and band-pass filter is proposed. This filter consists of only
MOSFETs and external capacitor without using resistor and inductor. The presented filter enjoys some
advantages such as no requirement with active and passive element matching, low power consumption,
operating at high frequencies, required very narrow chip area due to a few number of transistors small
capacitor value, low input referred noise. Parasitic effects of the filter are investigated and its input referred
noise equations are obtained. In order to confirm the theoretical results, SPICE simulation results have been
given in detail.
Keywords: MOSFET-C, low noise,filter
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FMRI ANALYSIS OF BRAIN ACTIVATIONS WITH POSITIVE- NEGATIVE VISUAL STIMULI IN
DEPRESSION DISORDER
Öğr. Gör. GÜZİN ÖZMEN - Selçuk Üniversitesi - TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Doç. Dr. SERAL ÖZŞEN - Selçuk Üniversitesi - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
3 Prof. Dr. ÖZKAN GÜLER - Selçuk Üniversitesi - TIP FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
4 Prof. Dr. YAHYA PAKSOY - Selçuk Üniversitesi - TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
5 Araş. Gör. RUKİYE TEKDEMİR - Selçuk Üniversitesi - TIP FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
1

2

Depression is a serious psychiatric disorder that affects the brain. Pre-diagnosis of depression is made by
psychiatric examination. In recent years, functional magnetic resonance imaging (fMRI) has begun to be
used to assist in the diagnosis of psychiatric illnesses. In this study, it is aimed to investigate the brain
activations which occur in response to positive and negative visual stimuli in depression patients. For this
purpose, 18 depressed patients and 18 healthy persons without psychiatric disease were included to study.
Functional MR images of the control and patient group were recorded at Faculty of Medicine of Selcuk
University. The functional MR images were recorded according to the specially created experimental
paradigm for this study. According to this paradigm, positive and negative affected images were shown to
the subjects in the MR device. The images used in the experiment were selected from the IAPS database.
fMRI data were preprocessed with SPM using realignment, coregistration, normalization, segmentation and
smoothing. After preprocessing, individual and group analysis were performed using the General Linear
Model for each subject which make it possible to determine active voxels in brain regions through these
analyzes. For the patient and control groups, significant differences were observed in the activation regions
in this study. In the control group activations occurred in the Occipital Lobe conspicuously depending on
the visual stimuli. In depression patients, significant voxels were obtained in the areas of Superior Temporal
Gyrus, Middle Temporal Gyrus and Inferior Frontal Gyrus besides Oxypital Lobe and Amygdala which is the
region that directs emotional reactions especially. 20061 active voxels occurred in 18 different clusters in
the control group and 25154 active voxels occurred in 33 different clusters in the depression group. In this
study, through the activations obtained by group analysis with fMRI revealed the brain regions that
distinguished depressive patients
Keywords: Group Analysis, fMRI, Depression, SPM
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EFFECT OF FUZZY LOGIC-BASED WEIGHTED-3D-DWT METHOD ON ACTIVATIONS OBTAINED
WITH FMRI
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2

In this study, it is aimed to investigate the brain activations obtained by functional magnetic resonance
images (fMRI) which are filtered by fuzzy logic based weighted 3D Discrete Wavelet Transform (w-3D-DWT).
fMRI is an imaging method used to determine which regions of the brain become active with physical stimuli
or cognitive activities. Besides the use of in many different areas, fMRI has also become popular in
psychiatry in recent years. Pre-processing steps are important to analyze fMRI correctly. In the classical preprocessing of fMRI, realignment, coregistration, segmentation, normalization and smoothing steps are
applied to data through SPM. In this study, effects of the Fuzzy Logic Based Weighted-3D-DWT filtering
method instead of the smoothing algorithm on the active voxel obtained in depression disease was
investigated. The weighted-3D-DWT method is different from the classical filtering method due to its datadependent characteristic. The proposed method provides adaptive filtering. In addition, the coefficients
used for weighting the subbands were obtained by the fuzzy logic method for the weighted- 3D-DWT. After
preprocessing, the individual (or first-level) analysis was performed on functional MR images. In this study,
fMRI records of one depression patient and one healthy person were evaluated According to the first level
analysis, 4680 active voxels were observed in 10 clusters for the depression patient and 1261 active voxels
were obtained from 5 clusters for the healthy subject as a result of filtering by the conventional smoothing
algorithm. In addition, with fuzzy logic-based weighted 3D-DWT, 1047 active voxels were observed in 23
clusters for the depression patient and 351 active voxels were obtained from 5 clusters for the healthy
subject. According to the results, the activation zones are preserved by the proposed filtering method. It is
also anticipated that it will help to create a precision activation map with fewer clusters.
Keywords: Depression, fMRI, Fuzzy Logic, w-3D-DWT
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A CİRCUİT MODEL FOR SİNGLE CELL 1 DİODE-1 MEMRİSTOR (1D1M) SEMİCONDUCTOR DEVİCE
2

1 Yrd. Doç. Dr. FATİH GÜL - Gümüşhane Üniversitesi - Yazılım
Yrd. Doç. Dr. YUNUS BABACAN - Erzincan Üniversitesi - Elektronik

The memristor was first suggested by Leon Chua, in 1971. Researchers began to focus on its circuit
applications, after the physical implementation of the memristor had been achieved in 2008 by Strukov et
al. Several application areas have been proposed for memristor including Random Access Memory (RAM)
devices. 1diode-1resistor (1D1R) memory is an effective design to suppress the sneak path problem. In this
study, 1Diode-1Memristor (1D-1M) single cell Ag/ZnO/Al thin film memristor device was fabricated. The
memristive characteristics of the Ag/ZnO/Al device were resolved by time dependent current–voltage
measurements (I-V-t). The distinctive pinched hysteresis memristive loops were observed at the 1st
quadrant (Positive -Positive) while the diode curves were observed at the 3rd quadrant (Negative –
Negative) of the I-V plane. After physical implementation and characterization of the 1D-1M device, a
memristor emulator circuit was designed to simulate the Ag/ZnO/Al based 1D-1M semiconductor device
for use in memristor-based circuit applications using SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit
Emphasis). All simulations were in good agreement with experimental results.
Keywords: 1D-1M memory, memristor, spice, emulator.
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CLASSIFICATION OF ACQUIRED TRANSFORMER SOUND SIGNALS DURING THE AGING TEST OF
POLYMERIC INSULATORS USING SOUND PROCESSING TECHNIQUES
Öğr. Gör. MUSTAFA KARHAN - Çankırı Karatekin Üniversitesi - Elektronik & Otomasyon Bölümü
2 Öğr. Gör. FATİH ISSI - Çankırı Karatekin Üniversitesi - Elektronik & Otomasyon Bölümü
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4 Prof. Dr. MUKDEN UĞUR - İstanbul Üniversitesi - Elektrik -Elektronik Mühendisliği
1

In this study, transformer sound signals were obtained from an experimental system in which the aging test
of polymeric insulators was performed. XLPE material was used as a polymeric insulator. Water treeing test
was performed for aging. Transformer sounds were recorded at 20 minute intervals under the same test
conditions. Applied voltage and frequency level were selected as 39 kV/5kHz. A sound card and a
microphone on Raspberry Pi development board were used for the sound data acquisition. Python
programming language and MATLAB platform were used for sound processing. The noise caused from test
environment has been eliminated in the preprocessing step and later the sound data were converted again
to the original length of data. After preprocessing, MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficients) features
were extracted. Standard deviation and mean value of MFCC were calculated and the feature dataset was
prepared. The features were classified using the k-Nearest Neighborhood (k-NN) algorithm. The performed
this study is a multidisciplinary study at the intersection of sound processing with high voltage. It will be the
basis for smart experimental setup under high voltage in the future.
Keywords: Transformer Sound Signal, Sound Processing, Sound Signal Acquisition, Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCC), kNearest Neighborhood (k-NN).
Corresponding Author: Öğr. Gör. MUSTAFA KARHAN

AĞAÇLANMA DENEYLERİNDE SU İĞNESİ EĞRİLİK YARIÇAPININ YELPAZE SULU AĞAÇLANMAYA
ETKİSİNİN İNCELENMESİ
1

Öğr. Gör. MUSTAFA KARHAN - Çankırı Karatekin Üniversitesi - Elektronik & Otomasyon Bölümü
2 Prof. Dr. MUKDEN UĞUR - İstanbul Üniversitesi - Elektrik- Elektronik Mühendisliği

Kabloların izolasyonunda meydana gelen lokal ve kalıcı bir bozulma olan su ağacı olayı orta ve yüksek gerilim
kablolarının servis ömründe aktif bir rol oynamaktadır. Yelpaze sulu ağaçlanma oluşturmak için yaşlandırma
deneylerinde polimerik yalıtkan olarak orta ve yüksek gerilim uygulamalarında oldukça popüler olan XLPE
(çapraz bağlı polietilen) malzeme kullanılmıştır. Sulu ağaçlanmanın başlamasını ve büyümesini etkileyen
elektrik alanı, frekans, sıcaklık, mekanik gerilme, bağıl nem gibi birçok faktör bulunmaktadır. Eğrilik yarıçapı
da direkt olarak olmasa da dolaylı olarak sulu ağaçlanmayı etkileyen faktörlerden biridir. Bu çalışmada
laboratuvar ortamında farklı eğrilik yarıçaplarına sahip olan su iğneleri için yelpaze su ağaçları başlatılıp
büyütülmüştür. Aynı ve farklı iletkenlik değerlerindeki NaCl çözeltileri için oluşturulan yelpaze su ağaçları
incelenmiştir. Metilen mavisi ile boyandıktan sonra ışık mikroskobu ile alınan sulu ağaçlanma
görüntülerinde, su iğnesinin eğrilik yarıçapı, yelpaze su ağacının geometrisini, uzunluk ve genişlik değerlerini
etkilediği gözlemlenmiştir.
Keywords: Yelpaze su ağacı, eğrilik yarıçapı, iletkenlik, molarite, polimerik yalıtkan, XLPE
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KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARINDA HATA YÖNETİMİNİ İYİLEŞTİRME
2

1 Öğr. Gör. Dr. HASAN KARTLAK - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Elektrik
Öğr. Gör. İNAYET HAKKI ÇİZMECİ - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Bilgisayar

Kablosuz algılayıcı ağlarının büyüklüğü arttıkça trafik yükü ve hata sayısıda artmaktadır. Kablosuz algılayıcı
ağda hata algılaması ve düzeltimi sırasında enerji, ileti ve bağlantı kayıpları yaşanmaktadır. Bu problemin
üstesinden gelebilmek için bu çalışmada hata tolerans tekniği kullanan bir sistem tasarlanmıştır. Elde edilen
başarımlar simülasyon sonuçları ile verilmiştir.
Keywords: Kablosuz ,algılayıcı,ağ,hata
Corresponding Author: Öğr. Gör. Dr. HASAN KARTLAK

KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARINDA SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
1

Öğr. Gör. Dr. HASAN KARTLAK - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Elektrik

Kablosuz algılayıcı ağları düşük enerji ihtiyacı ve düşük maliyeti sebebiyle tercih edilmektedir. Bu nedenlerle
de son yıllarda kablosuz cihazlarda oldukça önemli bir araştırma konusu olmuştur. Kablosuz algılayıcı ağlarda
bir çok küçük algılayıcı bulunmaktadır. Bu algılayıcıların pilleri bittiğinde kullanılamaz hale gelmektedirler.
Bu problemi çözmek için bir çok sınıflandırma protokolü önerilmiştir. Bu çalışmada bu protokollerden
bazılarının performans analizleri yapılmış ve karşılaştırma sonuçları sunulmuştur.
Keywords: Kablosuz ,Algılayıcı ,ağ,Sınıflandırma
Corresponding Author: Öğr. Gör. Dr. HASAN KARTLAK

KABLOSUZ VÜCUT ALANI AĞINDA YAŞAM SÜRESİNİ ARTTIRMA
1

Öğr. Gör. Dr. HASAN KARTLAK - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Elektrik

Kablosuz vücut alanı ağı, kablosuz algılayıcı ağ teknolojisinin bir alt alanı olarak hızla gelişmektedir. Yaşam
süresi kablosuz vücut alanı ağında çok önemli bir parametredir. Bu çalışmada kablosuz vücut alanı ağında
yaşam süresini arttırmak için bir sistem tasarlanmıştır. Elde edilen başarımlar simülasyon sonuçları ile
verilmiştir.
Keywords: Kablosuz ,vücut ,ağ,yaşam süresi
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ANTALYA BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN DENİZ KAZALARININ İNCELENMESİ VE ANALİZİ
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1

Denizcilik riskli bir sektör olup, gemi operasyonlarının karmaşık olmasından dolayı yıllardır deniz kazaları
meydana gelmektedir. Teknolojide meydana gelen gelişmelere rağmen, deniz kazalarının sayısında kayda
değer bir azalma görülmemektedir. Çalışmanın amacı Antalya bölgesinde meydana gelen deniz kazalarının
araştırılması ve meydana gelebilecek muhtemel kazaların engellenebilmesi için öneriler sunmaktır. Veriler
2007-2017 yılları arasında bölgede gerçekleşen 78 deniz kazasını kapsamaktadır ve frekans dağılımına göre
analiz yapılmıştır. Yapılan analiz, kaza ve gemi türleri, kazaya neden olan faktörler, kazanın meydana geldiği
ay, insanlara yarattıkları riskler, taşınan yük cinsi ve kazanın meydana geldiği yer gibi bölümlere ayrılarak
yapılmıştır. Kaza türlerine göre incelendiğinde bölgenin büyük bir körfez olmasından ve açık deniz
statüsünde yer almasından dolayı alabora yüksek orana sahiptir. Kazaya karışan gemi türü ise bölgenin
turizm yönünden aktif olmasından dolayı gezinti teknelerinde meydana gelmektedir. Temmuz-Eylül ayları
arasında turizmin daha yoğun olmasından dolayı daha çok kaza meydana gelmektedir. Finike-Kaş arasındaki
bölge kazaların en çok gerçekleştiği bölge olarak belirlenmiştir. Kazaya neden olan faktöre göre ise
bilinmeyen nedenlerin kaza sebepleri arasında en büyük orana sahip olduğu saptanmış olup bunun nedenin
kazalara ilişkin raporların yeterli düzeyde tutulmaması olduğu düşünülmektedir. Çalışmada kazaların
azaltılması ve önlenmesi için, meydana gelme nedenleri göz önünde bulundurularak öneriler sunulmuştur.
Keywords: İş Sağlığı ve Güvenliği,Risk Yönetimi,Deniz Kazaları
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALGISININ ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ
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İş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusu günümüze kadar çalışma hayatında meydana gelen değişimlere paralel
olarak sürekli gelişim göstermiştir. 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu ile iş yerlerindeki çalışma ortamlarının düzenlenmesi ve iş kazası ya da meslek
hastalıklarının önlenmesinin yanı sıra işverenlere de bazı yaptırımların getirilmesi hedeflenmiştir. Fakat
yapılan çalışmalara rağmen uygulamada yer alan eksikliklerden dolayı iş kazası ve meslek hastalıkları
gerçekleşmeye devam etmektedir. Tüm alanlarda olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de dikkat edilmesi
gereken riskler ve meslek hastalıklarına yol açabilecek etmenler mevcuttur. Bu çalışmada Sağlık
Hizmetlerinde İş sağlığı ve Güvenliği konusunda, Alanya 112 acil sağlık kurum ve çalışanların algısını ölçmek
ve kurumda uygulamada eksik kalınan yönleri belirlemek için anket çalışması aracılığıyla analiz yapılmıştır.
İş yerinde uygulamadaki eksikler incelendiği zaman İSG kurallarına %80 gibi bir çoğunluğun uymasına
rağmen katılımcıların %75’i verilen eğitimlerin daha sık olması gerektiğini düşünmektedir. Çalışanların yine
%75 gibi çoğunluğu İSG mevzuatının genel anlamda yeterli olduğunu düşünmekte olmasına rağmen sağlık
hizmetleriyle alakalı daha kapsamlı çalışma yapılması gerektiğini düşünmektedir. Katılımcıların çalışma
ortamındaki risklere karşı tutumları incelendiği zaman ise çalışanların neredeyse tamamı tedavi sürecinde
ellerin yıkanması veya eldiven kullanılması gibi uygulamalara dikkat ederken, işin gereğinden dolayı sürekli
hasta yakınlarıyla irtibat halinde olunmasından %95 gibi çoğunluk fiziksel şiddete maruz kaldığı saptanmıştır.
Keywords: İş Sağlığı ve Güvenliği,Sağlık İşletmeleri,Sağlık Personeli
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FİRMA ÖZELLİKLERİNİN TEKNOLOJİ TRANSFER PERFORMANSINA ETKİSİ
1

Yrd. Doç. Dr. GÜLİN İDİL BOLATAN - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - İşletme Mühendisliği

Bu çalışmada firma özelliklerinin teknoloji transfer performansını etkileyip etkilemediği incelenmiştir.
Teknoloji transferinde başarılı olmuş firmalar anket gönderilerek araştırılmıştır. Literatür araştırması
sonucunda teknoloji transferini etkileyen faktörler belirlenmiştir. Araştırmamızın sonucu, firmaların faaliyet
gösterdikleri sürenin teknoloji transfer performansını etkilediğini göstermiştir. Diğer yandan firmanın
faaliyette bulunduğu sektörün, firmanın ölçeğinin, firmanın teknoloji seviyesinin (firmanın ileri teknoloji
firması olması veya olmaması gibi), firmanın ciro seviyesinin ve firmanın sermaye yapısının teknoloji transfer
performansını etkilemediği sonucu bulunmuştur. Bu çalışma teknoloji transferi yapmak isteyen firmalar için
faydalı olacaktır.
Keywords: Teknoloji transferi, teknoloji transfer performansı,firma özellikleri
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CMMI İLE YAZILIM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
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Globalleşen dünya ve gelişen teknoloji ile beraber insanların her şeyden olduğu gibi tükettikleri ürünlerden
de beklentileri maksimum düzeye ulaşmıştır. Bir çok sektörde olduğu gibi yazılım sektöründe de artan
müşteri beklentileri daha kapsamlı ve hacimsel olarak da büyük yazılımların geliştirilmesine sebep olmuştur.
Yazılım projelerindeki bu büyüme 20. yüzyılın son çeyreğinde yazılım krizi boyutuna varacak biçimde kalite
sorununu doğurmuştur. Artan ivmeyle değişen teknoloji, kıtalar arası ticaret sınırlamaları, ürün
güvenilirliğindeki artan riskler, yasal yükümlülükler, artan maliyetler, artan müşteri istekleri gibi bir çok
faktör yazılım sektöründe de çeşitli önlemlerin alınmasını gerekli kılmıştır. Olumsuz koşullar karşısında
direnç kazanmak ve avantaj elde etmek adına kalite kavramı yazılım sektöründe de önem kazanmaya
başlamıştır. 1980’ li yılların ortalarına doğru başlayıp günümüze kadar gelen yazılımda kalite sertifikasyon
süreci çalışmaları ile yüksek verimde ve beklenen kalitede yazılım geliştirilerek değeri yüksek ürün ortaya
çıkarımı sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada yazılım geliştirmede etkili olan faktörler incelenerek kalite
ve süreç konuları detaylandırılmıştır. Bu sayede yazılım sektöründe faaliyet gösteren firmalara kalite odaklı
ürün geliştirmede süreç yönetiminin önemi ve kalitenin sağlanabilmesi için uygulanmış ve uygulanmaya
devam eden önemli yöntemler, modeller gösterilerek CMMI yetenek olgunluk modeli detaylı olarak ele
alınmıştır. Bu bağlamda CMMI 3. olgunluk seviyesinde yetkinliği ölçecek bir envanter sunulmuş ve sektörde
faaliyet gösteren firmalara uygulanarak geçerliliği sınanmıştır. Ayrıca envanterin uygulandığı firmalardan
biri ile derinlemesine mülakat tekniği ile yüz yüze görüşme yapılarak sertifikasyon edinim sürecinde
yaşadıkları deneyimler ve sonrasında sağladıkları faydalar benzer hazırlıklarda bulunan firmalara örnek
olması adına incelenmiştir.
Keywords: yazılımda süreç iyileştirme,CMMI, ISO 12207, SPICE
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COMPARİSON OF THREE DİFFERENT CASES DEPENDİNG ON DEMAND AND REVENUE CRİTERİA
İN DİSASSEMBLY LİNE BALANCİNG PROBLEM
2
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The main aim of a disassembly process is to maximize the total net recovery profit at the end of the process.
Disassembly may be partial (only one part or multiple parts are disassembled) or complete (all parts are
disassembled). However in practice, it is not possible that all parts of a discarded product are not demanded
and therefore revenues obtained from non-demanded parts are negative. For this reason, complete
disassembly is usually not an appropriate decision. Depending to this situation, it can be considered that
only demanded parts should be removed to maximize the total net recovery profit, since they have positive
revenues. However, it may not always be the most profitable way. In this study, three different cases related
with demand and revenue criteria were compared in a disassembly line balancing system to analyze which
is more advantageous in terms of total net recovery profit. The first case is the removal of the parts that
have positive revenues, the second case is the removal of the parts regardless of whether the parts have
revenue or not and the third case is the removal of all parts. The cases are tested and analyzed using small
examples. The results show that the second case is the most appropriate decision in terms of maximize the
total net recovery profit.
Keywords: complete disassembly, disassembly line balancing problem, partial disassembly, profit oriented
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KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMASININ ETKİLERİ
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Bu çalışmanın amacı kurumsal kaynak planlaması uygulamasının etkisini araştırmaktır. Bu amaç için ERP
uygulamasında başarılı olmuş firmalara bir anket çalışması yapılmıştır. Firma özellikleri, firmaların ERP
programlarının özellikleri ve ERP uygulamasının etki ettiği faktörler analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda
ERP uygulamasından sonra firmaların; bölümler arasındaki entegrasyon, kullanılan teknolojilerin tek
platformda birleştirilmesi ve standartlaşması, dokümantasyonun ve raporlamanın düzenli yapılması, iş
takibi ve verilerin karar verme sürecinde kullanılabilirliği, maliyetler, hammadde temin süresi, müşteri
memnuniyet oranı, üretimdeki gecikme süreleri, siparişlerin zamanında teslim oranı, planlama ve karar
alma süreçlerinin süresi, üretim/hizmet verimliliği açısından iyi yönde değişiklikler yaşadığı bulunmuştur.
Keywords: Kurumsal Kaynak Planlaması, ERP, ERP Uygulamasının Etkisi
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TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE ETKİLERİ
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Toplam kalite yönetimi, örgüt fonksiyonları ve sonuçları yerine, süreçler üzerinde odaklanan, tüm
çalışanların niteliklerinin arttırılması ile üst yönetimin liderliğinde yönetim kararlarının alınmasına, sağlıklı
bilgi ve veri toplanması analizine dayanan, tüm örgüt kaynaklarını bir bütünlük içinde ele alan,
uygulamalarında sürekli geliştirme aracılığı ile ürün ve hizmet kalitesine ulaşmaya çalışan bir yönetim
sürecidir. Bir yönetim felsefesi olan toplam kalite yönetiminde sürekli iyileştirme esastır. Temel prensipleri;
süreç odaklılık, katılımcı yönetim, hedefler ile yönetim, sürekli kalite çemberleri, iç müşteri ve sıfır hatadır.
Günümüzde otel işletmeleri hızla değişen iç ve dış çevre koşullarına uyum sağlayabilmek, böylece sektördeki
konumlarını korumak ve güçlendirmeyi amaçlamaktadırlar. Bu çalışmada toplam kalite yönetimi uygulayan
turizm firmalarına toplam kalite yönetiminin etkisini araştırmak için bir anket çalışması yapılmıştır.
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KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GEÇİŞTE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
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Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler hızla artmakta buna bağlı olarak sürekli değişimler meydana
gelmektedir. Rekabet ortamının zorlaştığı günümüz koşullarında işletmeler, varlıklarını devam ettirebilmek
için bu değişimlere ayak uydurmaya çalışmaktadırlar. Öncelikli hedefleri kâr maksimizasyonu ve müşteri
talebini karşılamak olan şirketler, bunu gerçekleştirmek için müşteri odaklı çalışmakta ve iş akışlarını
düzenleyerek işgücü, malzeme ve ekipman gibi kısıtlı kaynakları en verimli şekilde kullanmak amaçlı yeni
sistemler kurmayı hedeflemektedirler. Şirketlerin bu amaçlarına cevap verebilen Kurumsal Kaynak
Planlaması (ERP), işletmenin tüm fonksiyonlarını birleştirmek için kullanılabilen entegre bir yazılım
sistemidir. İşletmelerin performansını önemli ölçüde artıran ERP birçok fayda sağlamasına rağmen bu
sisteme geçişte işletmelerde birtakım problemler ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızda ERP sistemine geçişte
ortaya çıkabilecek problemlerin saptanması ve bunlara yönelik önlemler hakkında yapılan analizler
verilmektedir. Problemlerin saptanmasına yönelik literatür taramasının yanı sıra ERP’ye henüz geçiş yapan
firma yetkililerinin görüşlerine başvurulmuştur. Çalışma sonucunda süreçte karşılaşılan 26 adet problem
tespit edilmiş olup, problemlerin en büyük kaynağının insan faktörü olduğu görülmüştür. Çalışanların doğru
seçilmesiyle ve yeni sistemin tam olarak anlatılması, gerekli eğitimlerin verilmesiyle bu problemlerin büyük
bir çoğunluğunun önüne geçilebileceği düşünülmektedir. ERP yazılımı kullanacak işletmelere öncelikle,
sisteme geçiş aşamasında karşılaşılabilecek sorunları incelemesi ve sadece bununla yetinmeyip, kullanım
aşamasında karşılaşılabilecekleri sorunları ve bunların çözümleri üzerine çalışmaları önerilmektedir. Tespit
edilen sorunlar çözümlendikten sonra işletmenin uygulamaya geçmesiyle yazılımların sağladığı
hizmetlerden daha etkin ve verimli şekilde yararlanılacağı ve kurulması düşünülen sistemin daha düzgün ve
etkili çalışacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak kullanım sürecinde karşılaşılabilecek sorunların analizi ve
alternatif çözümlerinin belirlenmesiyle, işletmeler yazılımı satın aldıkları zaman hedefledikleri gibi verimlilik
ve karlılıkta artış meydana gelebilecektir.
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BİR BEYAZ EŞYA MAMUL DEPOSU İÇİN EN UYGUN RAF SİSTEMİNİN SEÇİMİ VE DEPOLAMA
KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ
2
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Bu çalışma, bir beyaz eşya mamul deposu için en uygun raf sisteminin belirlenmesi ve sonrasında seçilen raf
sistemi için depolama hacminin belirlenmesi çalışmalarından oluşmaktadır. Bu kapsamda öncelikle depo
için uygun alternatif raf sistemleri incelenmiştir. Sonrasında raf sistemleri, belirlenen karar kriterlerine göre
değerlendirilmiş ve depo için en uygun raf sistemi seçilmiştir. Çalışmanın son aşamasında, firmadaki
depolama alanı, kullanılan taşıma ve istifleme araçları gibi tüm kısıtlar dikkate alınarak, seçilen raf sisteminin
depolama kapasitesi hesaplanmıştır.
Keywords: raf sistemi,depo yönetimi,analitik hiyerarşi süreci
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İMALAT YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARINDA KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
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2 Yrd. Doç. Dr. YUSUF TÜRKAN - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
3 Diğer MAKBULE KÜÇÜKALKAN - TELBİS TEKSTİL -

Rekabet ortamında işletmelerin birbirlerine üstünlük sağlayabileceği başlıca unsurlar üretim, maliyet, kalite
ve hız şeklinde sayılabilmektedir. Diğer firmalara karşı üstünlük sağlamada güçlü bir planlama ve bilgi
sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Uygulamada sıklıkla kullanılan planlama sistemleri; Malzeme
Gereksinimleri Planlama (MRP), Üretim Kaynakları Planlaması (MRPII) ve Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
olarak tanımlanmaktadır. İşletmeler kendi içindeki ve dışındaki sistemlerin entegrasyonunu sağlamak için
ERP yazılımlarından faydalanmışlardır. Fakat günümüzde ERP gibi yönetim bilgi sistemleri firmaların
ihtiyaçlarına tam cevap verememektedir. Bu eksiklikler, ERP’nin altında üretimin her aşamasının
izlenebilirliğini sağlayan İmalat Yönetim Sistemleri (MES) ile giderilmektedir. MES; işletmelerin
verimliliğinin, performansının ve karlılığının arttırılması, aynı zamanda maliyetlerinin azalmasına olanak
sağlayan güçlü ve dinamik bir üretim yönetim sistemidir. Bu çalışmanın amacı; üretim yapan sanayi
kuruluşlarının üretimleri sırasında kullanabilecekleri İmalat Yönetim Sistemlerinin başarı faktörlerinin
belirlenmesidir. Faktörlerin belirlenmesi için farklı sektörleri temsil eden üretim işletmelerine anket
uygulaması gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonucunda MES başarı faktörlerine ilişkin bulgular incelendiğinde
“Proje Kapsamının Netleştirilmesi, Her Seviyede Gereksinimlerin Tanımlanması”, “İşletmenin ve
Çalışanlarının Değişim ve Yenilik Kültürü” ve “Makineler ve Üretim Hatlarından Anlık Veri Toplamada
Kullanılan Donanım Ürünlerinin Fonksiyonları” faktörlerinin en yüksek puana sahip olduğu görülmüştür.
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TURİZM İŞLETMELERİNDE KALİTE DANIŞMANLIK FİRMASI SEÇİM KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ
1
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Dünyadaki turizm ürünlerindeki çeşitliliğin artışı, konaklayanların bu işletmelerde aradıkları standartların da
artmasına yol açmıştır. İşletmeler için artık sadece ISO 9000 belgesi yeterli gelmemekte, bunun yanısıra
daha farklı alanlarda da kalite standardı almaya yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. Söz konusu standartların
çok sayıda olması ve yönetilmesinde karşılaşılan zorluklar işletmeleri danışman şirketler ile çalışmaya
yönlendirmektedir. Danışman firmalar seçilirken dikkate alınması gereken kriterler mevcuttur. Bu kriterler
doğrultusunda seçilen danışmanlık şirketleri, hizmet yoğun bir şekilde çalışan oteller için kalite sistemlerinin
işletme kültürü haline getirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı otellerde danışmanlık
firması seçiminde ele alınması gereken kriterlerin belirlenmesidir. Çalışmada, Alanya bölgesinde faaliyet
gösteren otellerde otel yöneticileri ile yüzyüze görüşmelerle anket çalışması yapılmış ve kriterler
belirlenmeye çalışılmıştır. Anket soruları hazırlanırken literatür taraması yapılarak olası kriterler eklenmiştir,
anket esnasında ise yöneticilerin önerisi olan kriterler de dikkate alınmış ve bunlar da değerlendirmeye
eklenmiştir. Yapılan bu çalışma ile otel işletmelerinin danışmanlık firması seçiminde esas teşkil edecek
kriterler belirlenmiştir.
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ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ UYGULAYARAK TURİZM İŞLETMELERİNDE DANIŞMANLIK
FİRMASI SEÇİMİ
1
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Hizmet sektöründe faaliyet gösteren oteller için, kalite sistemlerini başarılı şekilde uygulamada tercih
ettikleri danışmanlık firmaları önem taşımaktadır. Bu firmaların seçimi tedarikçi seçimi problemi olarak ele
alınabilmektedir. Tedarikçi seçimine yönelik yapılan çalışmalarda çok sayıda nitel ve nicel karar verme
yöntemlerine başvurulduğu görülmektedir. Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) çok kriterli karar verme
yöntemlerinden olup sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. AHP, belirsizlik içerisinde çok sayıda alternatif
arasından seçim yaparken, birden fazla kriterin bulunduğu durumlarda yararlanılan bir yöntemdir. Bu
çalışmada Alanya bölgesinde faaliyet gösteren ve kalite yönetim sistemi kurmak isteyen bir otel için
danışmanlık firmasının seçimine yönelik olarak AHP ile uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde alternatif
firmalar değerlendirilerek otel için alternatiflerin sıralaması sunulmuştur.
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Corresponding Author: Öğr. Gör. UFUK AYDOĞMUŞ

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
607

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

DESTEK VEKTÖR MAKİNALARI İLE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KATILIMCILARININ SAYISININ
TAHMİNLEMESİ
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Dünyada kalkınmış ülkelerdeki en önemli faaliyet dallarından biri sigortacılıktır. Emeklilik fonu, bireylerin
çalışma dönemlerinde elde ettikleri gelirlerden tasarruf ederek, emeklilik döneminde refah içerisinde
yaşanabilir bir hayat sürdürebilmeleri amacıyla, şartları önceden belirlenmiş emeklilik planları dâhilinde
çalışanların, işverenlerin veya her ikisinin de düzenli olarak tasarruflarını bir fonda toplayan ve profesyonel
portföy yönetimi aracılığı ile yatırıma aktaran kurumsal yapıdır (DPT, 2001). Bireysel emeklilik sisteminin
temel amacı, “bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların yatırıma
yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları dönemde sahip oldukları refah
seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini sağlamak”tır. Bu çalışmada mevcut haftalık sözleşme
sayıları kullanılarak Destek Vektör Makinası metoduyla tahminleme çalışması yapılmıştır. 2003 yılından beri
üye kaydı yapılan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde İstanbul ilinde gerçekleştirilen sözleşme adetleri,
ulaşılabilen 2007-2017 yılları için, haftalık verilerle incelenmiş ve 2007-2015 yıllarına ait verilerle sistem
eğitilerek 2016 ile 2017 yılları için gerçekleştirilen tahminlerle model test edilmiştir. Çalışmanın sonunda
modelin bulduğu sonuçların başarılı olduğu görülmüştür.
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PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA SERVQUAL ANALİZİYLE
HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ
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Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için hizmet kalitesi önemli bir kavramdır.Bu işletmeler
hizmet kalitelerini mevcut seviyede tutmaya ya da iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadırlar.
Literatürde hizmet kalitesini ölçmek için çok sayıda yöntem bulunmaktadır. Bu çalışma, İstanbul'da
perakende spor malzemeleri satan bir spor mağazasında gerçekleştirilmiştir. Perakende mağazacılık sektörü
Türkiye'de oldukça gelişmiş ve markalar arası rekabet yalnız ürünlerle değil verdikleri hizmetle de oldukça
önemli bir durumdadır. Çalışmada hizmet kalitesi ölçüm metodu olarak, 1985’de Parasuraman, Zeithaml ve
Berry tarafından geliştirilen Servqual Ölçüm Analizi kullanılmıştır. Servqual Analizi, fiziksel varlıklar,
güvenilirlik, heveslilik, güvence, empati boyutlarıyla ilişkili 22 beklenti ve 22 algı sorusundan oluşmaktadır.
Mağaza müşterilerine anket uygulanmış, anketin sonuçları SPSS istatistik paket programında
değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre beklentilerin algılardan yüksek olduğu
gözlenmiştir.
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ARAS-G YÖNTEMİ İLE HİZMET TEDARİKÇİSİ SEÇİMİ
1

Yrd. Doç. Dr. HALİL ŞEN - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Endüstri Mühendiliği

Özellikle son yıllara baktığımızda; dış kaynak kullanımı, tedarik esaslı küçülme ve birleşme gibi eğilimlerin
arttığı görülmektedir. Firmaların içerisinde bulundukları rekabetçi ortamda, bir firmanın performansı sadece
kendi yeteneklerine bağlı değildir, aynı zamanda tedarikçilerinin performansı da firma performansını
etkilemektedir. Tedarikçilerin de bu rekabetçi ortama ayak uydurabilmeleri, tedarikçisi olduğu firmanın
isteklerini, istenilen kalitede, istenilen zamanda, istenilen hızda yani gereken şartlarda sağlayabilmeleri
gerekir. Tedarik maliyetlerindeki artış da tedarikçi seçiminin önemini arttırmaktadır. Yüksek teknoloji
ürünlerinde; bitmiş ürünün maliyetinin çoğunluğu, tedarikçilerden sağlanan parçalardan oluşabilmektedir.
Üretim işletmelerinde; tedarikçilerden sağlanan parçaların, işletmeye maliyeti, yüksek oranlara
çıkabilmektedir. Bazı sektörlerde tedarikçiler artık stratejik ortak konumuna yükselmişlerdir.
Tedarikçilerden hizmet de tedarik edilmektedir. Hizmet, satın alınan faydadır ve hizmet tedarikçisi seçimi,
konunun soyut olmasından dolayı daha da karmaşık hale gelmektedir. Fiyattan farklı unsurlar devreye
girmektedir. Tedarikçi seçimi çok kriterli bir karar verme problemidir. Tedarikçi seçim problemlerinde,
işletmenin istekleri doğrultusunda en uygun tedarikçi seçimi amaçlanır. Tedarikçi seçiminde hata yapılması,
başarısız bir tedarikçi ilişkisini garanti altına almaktadır. Bu durum işletmeye zaman, maliyet ve pazar kaybı
anlamını taşımaktadır. Bu çalışmada, bu karmaşık seçim problemi için ARAS-G yöntemi kullanılarak çözüme
ulaşmak hedeflenmiştir. İşletmenin ihtiyaç duyduğu çağrı merkezi hizmeti seçiminde belirlenen kriterlere
en uygun çağrı merkezi seçilmiştir.
Keywords: ARAS-G,Tedarikçi Seçimi,Çok Kriterli Karar Verme
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YAPAY SİNİR AĞLARI İLE FASTFOOD SEKTÖRÜNDE YİYECEK TÜKETİM MİKTARININ
TAHMİNLEMESİ
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Dilimizde ayaküstü yemek ifadesiyle karşılık bulan fastfood sektörünün ilk firmaları Amerika’da hizmete
başlamışlardır. Bu çalışmada fastfood sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren bir firmanın Alanya
şubesinde ürünleri bazında aylık gerçekleşen satış miktarları incelenmiştir. İleriye yönelik tahminleme için
Yapay Sinir Ağları (YSA) yöntemi kullanılmıştır. 2014-2017 yılları arasında ki verilerden 2014-2016 yıllarına
ait verilerle sistem eğitilerek 2017 yılı için gerçekleştirilen tahminlerle model test edilmiştir. Yöntemin
geçmiş verilerle öğrenmesinin başarısının ölçümünde Ortalama Karesel Hata Karekökü (RMSE), Ortalama
Mutlak Hata (MAE) ve korelasyon katsayısı (R) gibi istatistiksel parametreler kullanılmıştır. Hata değerleri
kabul edilebilir aralıklarda bulunmuştur. Test aşamasında düşük tahmin hataları ile sonuçlar elde
edildiğinden YSA yöntemi ile 2018 yılı için tahminleme yapılmıştır. Çalışmanın sonunda modelin bulduğu
sonuçların başarılı olduğu görülmüştür.
Keywords: fastfood,yapay sinir ağları,tahminleme
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ALANYA İLÇESİ İÇİN KONUT SATIŞ MİKTARI VE FİYAT TAHMİNLEME
1

Öğr. Gör. UFUK AYDOĞMUŞ - ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ - EMLAK YÖNETİMİ

Ülkemizdeki yatırımcıların büyük bir kısmı yatırımlarında emlak alımına da yer vermektedir. Bu sebeple
yatırımcılar için emlağın gelecekte alacağı değer yatırım açısından ve kazanç açısından önemlidir. Bu
çalışmada bir emlak satış web sitesinin Alanya ilçesi için hazırlamış olduğu 2015-2017 arası aylık m2 konut
satış fiyatı verileri ile TÜİK’ten alınan Alanya ilçesinin emlak satış miktarları kullanılmıştır. Uygulamada
tahminleme çalışmalarında sıklıkla kullanılan Yapay Sinir Ağları (YSA) yöntemi kullanılmıştır. YSA öğrenme
temelli metodlar arasında yer almaktadır. Çalışmada 2015-2017 yılları arasında ki verilerden ilk iki yılın
verileriyle sistem eğitilmiş, 2017 yılı için ise model test edilmiştir. Test aşaması sonucunda elde edilen
değerler ile gerçekleşen değerler kıyaslandığında hata değerleri kabul edilebilir aralıklarda bulunmuştur.
Yatırımcıların kararlarına destek olarak YSA yöntemi ile 2018 yılı için fiyat ve satış miktarı tahminlemesi
yapılmıştır.
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DİKDÖRTGENSEL ARAZİ YAKLAŞIMI KULLANILARAK ÖNGÖRÜSEL BİR RÜZGAR HARİTASI
OLUŞTURULMASI
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Yenilenebilir enerji kaynakları, temiz, ucuz ve tükenmeyen olmaları nedeniyle tüm dünyada tercih
edilmektedir. En önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan ve yaygın olarak enerji üretiminde
kullanılmaya başlanan rüzgâr enerjisi artık, potansiyeli uygun olan bölgelerde yoğun olarak enerji
üretiminde kullanılmaktadır. Rüzgar enerjisi yatırımlarının doğru yapılabilmesi için üretim yapılacak
bölgenin doğru seçilmesi ve en az bir yıl için belirli bir yükseklikteki rüzgar enerjisi potansiyelinin uygun
değerlerde olup olmadığı belirlenmesi gerekmektedir. Bu konuda en önemli noktalardan biri de rüzgar
tarlasının kurulacağı bölgedeki arazi modellemesi kullanılarak rüzgar haritasının belirlenmesi ve uygun
rüzgar türbinlerinin seçimi ve yerleştirilmesidir. Bu çalışmada, geliştirilen yeni bir yazılımla oluşturulan
dikdörtgensel arazi modeli kullanılarak öngörüsel rüzgar hızı ortalaması ile seçilen bir bölge için rüzgar
haritasının oluşturulması gösterilmiştir. Ayrıca söz konusu yaklaşımla hazırlanan arazi modeli için muhtemel
enerji potansiyeli hesaplanmıştır.
Keywords: Yenilenebilir Enerji, Rüzgar Enerjisi, Arazi Modellemesi, Rüzgar Haritası
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FARKLI PİŞİRME YÖNTEMLERİNİN HAVUCUN BAZI ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
2
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Bu çalışmada değişik renkli havuçların (Daucus carota L.) farklı pişirme metotları (suda haşlama, kızartma ve
mikrodalga pişirme) ile işlendikten sonra bazı fiziksel ve fitokimyasal özelliklerindeki değişimlerin
incelenmesi amaçlanmıştır. Rastgele seçilmiş homojen büyüklükte pazar değeri olan 20 havucun orta
kısımlarından alınan örnekler paslanmaz çelik keskin bir bıçak yardımıyla yaklaşık 0,5 cm kalınlığında ve
yarım ay şeklinde dilimlere ayrılmıştır. Dilimlenen havuçlar 200’er gramlık 4 kısma bölünmüştür. Bu
kısımlardan biri kontrol grubu olarak ayrılmış, diğer üç kısma farklı pişirme işlemleri uygulandıktan sonra
örnekler analiz edilmiştir. Taze ve işlem görmüş havuç örneklerinin suda çözünebilir kuru madde, toplam
kuru madde, pH, toplam asitlik, toplam fenolik madde miktarı, renk değerleri ve antioksidan kapasitesi
belirlenmiştir. Fenolik ve antioksidan içeriği bakımından siyah ve mor renkli çeşitlerin açık renkli havuç
çeşitlerine göre daha yüksek fenolik ve antioksidan içeriğine sahip olduğu belirlenmiştir. Pişirme işlemleri
sonunda; en yüksek antioksidan (FRAP) kapasitesine sahip havuç çeşidi mikrodalgada pişirilmiş (91,65 μmol
TE/g kuru ağ.) Ereğli Siyahı (siyah çeşit) iken en düşük antioksidan (FRAP) kapasitesine (1,07 μmol TE/g kuru
ağ.) sahip havuç çeşidi White Satin çeşidine ait kontrol örneği olmuştur. Havuç örneklerinde pişirme
işlemleri uygulandıktan sonra antioksidan değerlerinde taze haldeki örneklere kıyasla bir artış söz
konusudur fakat bu artış Ereğli Siyahı ve Purple Haze çeşitlerinde belirgin olarak gözlenmiştir. Toplam fenolik
bakımından en yüksek değer (56,76 mg GAE/g kuru ağ.) kızartma işleminden sonra Ereğli Siyahı’nda, en
düşük değer ise (7,47 mg GAE/g kuru ağ.) haşlama işleminden sonra Atomic Red çeşidinde belirlenmiştir.
Tüm pişirme işlemlerinden sonra siyah ve mor renkteki havuç çeşitlerinin toplam fenolik içeriğinde artış
meydana geldiği belirlenmiştir.
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KARABUĞDAY UNUNDAN YAPILAN ERİŞTENİN KALİTE KARAKTERİSTİKLERİ
1

Dr. SEDA YALÇIN - Afyon Kocatepe Üniversitesi - Gıda İşleme

Türkiye’de erişte üretiminde kullanılan hammadde buğday unudur. Buğday unu gluten proteini içerdiğinden
dolayı buğday unundan yapılan ürünler çölyak hastaları için uygun değildir. Gluten, bu tür hastalarda besin
emilimini azaltmaktadır. Karabuğday ise gluten içermediğinden çölyak hastaları için uygundur. Fakat
karabuğday unundan erişte yapılamamaktadır. Çünkü glutenin hamura sağladığı kohesif yapı
oluşmamaktadır. Bu çalışmada karabuğday unundan elde edilen hamura kohesif yapı kazandırmak için
denemeler yapılmıştır. Bunun için formülasyonda nişasta kullanılmıştır. Elde edilen ürünlerin kalite
karakteristikleri belirlenmiştir. Nişasta oranı yüksek olan eriştelerin kaliteleri daha yüksek bulunmuştur.
Ayrıca karabuğday fenolik madde içerdiğinden dolayı kanser oluşum riskini azaltan antioksidan aktivitesi
yüksektir. Bu şekilde sağlığa faydalı ve çölyak haslığı için güvenilir erişte üretilmiştir.
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1

The turmeric (Curcuma longa), perennial plant belonging to the family of ginger is intensively grown in the
southern and southeastern tropical Asia. Turmeric is known as "spice of life" and "golden spice", has been
used as a medical plant in India. Besides turmeric is used as spices, food colors and food preservatives, it
also has usage area of cosmetics, in traditional medical systems and in the dying of wool or silk fabrics. The
four main active ingredients of turmeric are curcumin, bis-demetoxycurcumin, demetoxycurcumin, and arturmerone. The most active compound of turmeric is curcumin. Curcumin, giving yellow color of turmeric
has been reported that it has an excellent antioxidant property. It is reported that turmeric is more effective
in preventing lipid oxidation than alpha tocopherol, grape seed extract and synthetic antioxidant BHT. Due
to this feature, turmeric is thought that it can be used safely in oils and other foods as a preservative.
Turmeric has various pharmacological and therapeutic activities. Various researchers working on turmeric,
determined that turmeric has antioxidant, antimutagenic, anti-inflammatory, anticancerogenic, antiviral,
antimicrobial and antiparasitic properties. Turmeric is also a natural antibiotic. It has been indicated that it
reduces triglyceride and cholesterol levels, inhibits platelet aggregation, reduces sensitivity to low-density
lipoprotein peroxidation, and protects liver, gastrointestinal, and cardiovascular system. In addition,
turmeric with anti-diabetic and anti-HIV features also improves brain function. It has been expressed that
turmeric protects against the development of cancer and uses in the cure of diverse cancers. Turmeric
which has the ability to prevent many diseases and cure various diseases, is used in various fields from
cosmetic cream to the prevention of Alzheimer's disease. Because of the lack of significant toxicity
associated with turmeric or its components and its use is reliable, these features make turmeric superior to
nowadays many medicines.
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The Nigella genus has about 22 species worldwide, 14 of which are in our country flora. Nigella sativa L. is
one of the most important species of Nigella genus and there is agricultural production of it in our country.
Black cumin (Nigella sativa L.) is a plant of the family Ranunculacea, whose main home is the Eastern
Mediterranean and Southern Europe, is used as a spice, grows in the western and central regions of our
country. In many countries, black cumin seeds are used because of their beneficial effects on health in
allergic disorders, bronchitis, rheumatism, parasitic infections and digestive troubles. The chemical
composition of the black cumin consists of amino acids, carbohydrates, volatile and fixed oils, saponins,
alkaloids, fibers, tannins, vitamins and minerals. Black cumin seed is particularly rich in oleic, linoleic and
palmitic acid-containing oils and proteins. The black cumin seed contains pharmacologically active
components such as initially thymoquinone, dithymoquinone, timohydroquinone and thymol. There is
information about the use of the healing source of thymokinon in the treatment of many diseases. It is
known that black cumin oil has a protective effect against stomach and colon cancer. In addition, it can be
used in the treatment of diabetes, dyslipidemia, hyperglycemia and dyspnea. Recent clinical and
experimental studies indicate that the black cumin is antioxidant, anti-inflammatory, antitumor, antiasthmatic, immunomodulator, gastroprotective, antibacterial, antifungal, antiviral, antidiabetic
antihistaminic and antihelminthic effect. Due to its protective, supportive and therapeutic properties of
human health, the use of black cumin should be widespread.
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ALTERNATIVE TO FOOD PRESERVATIVES: TERMİNALİA CHEBULA RETZİUS
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Terminalia genus plants with 250 species have spread widely in the tropical regions of the world. Terminalia
chebula Retzius (T.chebula Retz.) belonging to the family "Combretaceae" is a natural plant found in
Southeast Asia and India. It is commonly grown in Taiwan. T.Chebula is known as a ‘Black-myrobalan’ among
the people. T. chebula is a medium-sized tree species with small leaves, which can grow up to 25-30 meters.
The flowers of this tree are bisexual, stemless, matt white and yellow and heavy smelling. It has been
reported that the various regions of this plant have therapeutic properties. For example; the plant is
especially used for dysentery and diarrhea with its immature fruits having a bleeding feature; and ripe fruits
are reported to have the ability to degas and purge the intestines. In addition, the bark of the tree shows
diuretic and heart-strengthening properties. In various scientific researches, it is reported that T.chebula is
also effective in eye inflammation, hemorrhoids and paralysis treatments. Studies have shown that T.
chebula exhibits various biological activities such as antibacterial, antifungal, anticancerogenic,
antimutagenic, antiviral, antidiabetic and antidiabetic activities. Beside the antioxidant properties of
acetone and methanol extracts, it can be used as an alternative to synthetic and chemical preservatives
used against some microbial and oxidative deterioration which are frequently encountered in food
production. Various studies on the usability of various derivatives of this plant in food production are
needed.
Keywords: Food preservatives, Black-myrobalan, Antioxidant, Antimicrobial
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Clove (Syzygium aromaticum) is among the most traded medicinal and aromatic plants in the world that
have been used since ancient times. The area where it is growing is limited between 20 ° north and 20 °
south latitudes of the equator. It was first found in the Molluk Islands and its mainland is Indonesia. While
the spice contains 15-20% volatile oil, the composition of volatile oil contains about 70-85% eugenol, 15%
eugenol acetate and 5-12% β-karyopyl. The main component of volatile oil is eugenol is a phenolic
substance giving antiseptic, bacteriostatic, bactericidal, analgesic, antifungal properties. At the same time,
the these volite compounds give spice its typical fragrance and therapeutic properties. Clove is used in the
provision and preservation of food, perfumery, pharmaceuticals and cosmetics. In addition, it has been
used in the treatment of many diseases such as clove, digestive system disorders, atherosclerotic, asthma,
cough, skin disorders, headache, dental infections and acne. Its antimicrobial, antiinflammatory,
antioxidant, antiseptic, and antispasmodic properties exist due to the presence of biological active
ingredients in the spice. Investigating antimutagenic and antioxidant potential as well as total phenolic
content of clove is important to discover potential therapeutic and functional properties. For this reason,
clove is expected to have an important place in the increasing functional food industry and more detailed
studies about it should be done.
Keywords: Clove, Eugenol, Medical, Aromatic, Human Health.
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Sucuk is a meat product that is widely produced and consumed in Turkey. Microbial spoilage is one of the
most important problems seen in sucuk. The development of undesirable microorganisms (bacteria, mold,
yeast) is increasing rapidly due to the effects of microbial contamination from raw material source and
production stages, improper packaging techniques after production, and failing to keep cold chain during
transportation and storage. As a result, the sucuk would spoil in a very short time. Chemical and synthetic
additives are frequently used in the industry to prevent this situation which is one of the important
problems of the sector. However, due to the toxic effects of some of these substances on human health
and the concerns of consumers on additives, the trend towards natural antimicrobial agents is increasing
day by day. To this end, there is a growing interest in industrial and scientific research for the applications
of spices and aromatic plants, which are the most important sources of natural antimicrobials, as natural
preservatives in recent years.
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AKTİF KARBON VE GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜNDEKİ KULLANIM ALANLARI
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Doç. Dr. DİLEK ANGIN - Sakarya Üniversitesi - Gıda Mühendisliği

Aktif karbon, karbon içeriğine sahip hammaddeden üretilir. Hammadde, uygulanan aktivasyon işleminden
sonra yüksek iç gözenek yapısı ve geniş yüzey alanına sahip bir yapı kazanır. Elde edilen bu maddeye aktif
karbon denir. Aktif karbon, iç gözenek yapısı ve yüzey alanı sayesinde bulunduğu ortamdaki molekül ve
iyonları bünyesine doğru çekebilmektedir. Sahip olduğu bu özellikten dolayı da adsorban olarak
adlandırılmaktadır. Aktif karbon, insan sağlığı için tehlike oluşturmayan bir maddedir. Bu nedenle sağlık
sektörü dahil tekstil, metal, gıda, içecek, savunma ve silah sanayisi gibi birçok sektörde kullanım alanına
sahiptir. Sektörel alanda yaygın olarak çevre kirliliğini kontrol amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmada aktif
karbon hakkında bilgi verilmiş ve gıda ve içecek sektöründeki kullanım alanlarından bahsedilmiştir.
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VALUE ADDED PRODUCTS FROM PURPLE-FLESHED SWEETPOTATOES
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Development of value-added food products from agricultural crops is one way to reduce dependence on
food imports and improve agriculture by increasing exports. Sweetpotato is an important commodity in
tropical and subtropical countries because it is nutritious, high in dietary fiber, low in glycemic index, and
rich in anthocyanins and antioxidants. Purple-fleshed sweetpotatoes are mostly consumed as baked, boiled,
and fried however commercially available processed products are limited. Potential value added products
from purple-fleshed sweetpotatoes are frozen fries, fresh-cut products, paste to use in bread and icecream, and flour to produce sweet baked products such as doughnut, biscuits, cakes. Research indicates
that value-added products from purple-fleshed sweetpotatoes may be a more nutritious alternative to
white potatoes with high amount of anthocyanin content and favorable overall sensory quality.
Keywords: sweetpotatoes, quality, food processing
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MODERN ÖLÇME ALETLERİ KULLANILARAK CAMİİ KUBBESİ ÖLÇÜMÜ
2
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Bu çalışmada jeodezik yöntemle reflektörsüz ölçüm yapabilen total station kullanılarak örnek olarak seçilen
bir camii kubbesi üzerinde ölçüm yapılmıştır. Cihaz ile alınan koordinatlar güncel programlar kullanılarak
sayısal verilere dönüştürülmüş ve autocad ve surfer programlarında modelleme yapılmıştır. Uygulama alanı
olarak kullanılan Maltepe Camii kubbesinin çap ve yükseklik ölçüleri tespit edilmiştir.
Keywords: Kubbe, jeodezi, koordinat, rölöve
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DİATOMİT İKAMELİ BETONLARIN MGSO4 ETKİSİNE KARŞI PERFORMANSI
1

Doç. Dr. YILMAZ KOÇAK - Dumlupınar Üniversitesi - YAPI MALZEMESİ
2 Diğer MUHSİN SAVAŞ - ÖZSOY MİMARLIK - YAPI MALZEMESİ

Bu çalışma, diatomitin MgSO4 etkisi altındaki davranışını araştırmak için yapılmıştır. Bu amaçla Portland
Çimento ile %10 ve %20 oranlarında diatomit, Portland çimentosu yerine ikame edilerek 3 farklı çimento
elde edilmiştir. Bu çimentolarla üretilmiş toplam 54 adet 15x15x15 cm ebadında küp numune üretilmiştir.
Üretilen sertleşmiş beton numuneleri üzerinde birim ağırlık, su emme, görünür boşluk oranı, ultrases geçiş
hızı, yarmada çekme dayanımı ve basınç dayanımı deneyleri yapılmıştır. Sertleşmiş beton deneyleri, üç farklı
beton türü üzerinde, 28 gün yaşına kadar 23±2 oC suda, daha sonra MgSO4 ve beton yaşı faktörünün iki
düzeyinde (56 ve 90 gün) kür edilen beton numuneleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, %10
oranındaki diatomit ikameli beton numunesinin 90 gün yaşındaki basınç dayanımı değerinin referans beton
numunesinden daha iyi değerde olduğu görülmüştür.
Keywords: Çimento, diatomit, ultrases geçiş hızı, yarmada çekme dayanımı, basınç dayanımı
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SPLITTING TENSILE STRENGTH OF CONCRETE CONTAINING DIATOMITE UNDER THE EFFECT OF
H2SO4 BY ANN
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2

In this study, two different artificial neural network (ANN) prediction models were designed to investigate
the behavior of concrete containing diatomite under the effect of H2SO4. Three different mixes with 27
specimens of the 28, 56 and 90 days splitting tensile strength experimental results of concrete containing
diatomite used in training and testing for ANN systems was gathered from the tests to construct this model.
The data used in the ANN models are arranged in a format of six input parameters that cover the days (age
of samples), Portland cement, diatomite, aggregate, water and hyper plasticizer and an output parameter
which is splitting tensile strength of concrete. In these models, the training and testing results have shown
that two different ANN models have strong potential as a feasible tool for predicting 28, 56 and 90 days the
splitting tensile strength of concrete containing diatomite.
Keywords: ANN, cement, diatomite, splitting tensile strength,Zeolite
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ATIK BETONLARIN GERİ DÖNÜŞÜM AGREGASI OLARAK BETON ÜRETİMİNDE
KULLANILMASININ BASINÇ DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
1
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2

Günümüzde atık betonların beton üretiminde agrega olarak kullanımı, bu atıkların çevreye verdiği zararların
azaltılmasıyla birlikte, doğal agrega kaynaklarının tüketimini ve bunların çevresel etkilerini de azaltmaktadır.
Bu çalışmada, yaşı 7 gün ve sınıfı C30 olan beton atıklarından elde edilen iri agreganın geri dönüşüm agregası
olarak betonda kullanım olanakları araştırılmıştır. Kırma agrega 0-4 ve 4-22.4 boyutlarında iki grup olarak
kullanılmıştır. Kırma iri agrega grubu % 0, 10, 20, 30, 40, 50 ve 100 oranların da ağırlıkça azaltılarak yerine
geri dönüşüm agregası ikame edilmiştir. Beton örneklerinin 28 ve 90 günlük basınç dayanımları
belirlenmiştir. Elde edilen deney sonuçlarına göre; geri dönüşüm agregasının beton üretiminde
kullanılabileceği ve sürdürülebilir beton üretimine yol göstereceği görülmüştür.
Keywords: Atık beton, Geri dönüşüm agregası, Basınç dayanımı, Sürdürülebilir beton
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DERİNER BARAJ KAZISINDAN ÇIKAN MALZEMELERİN BETON ÜRETİMİNDE AGREGA OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ
2

1 Öğr. Gör. CAN DEMİREL - Kırklareli Üniversitesi - İnşaat
Yrd. Doç. Dr. İLKNUR BEKEM - Artvin Çoruh Üniversitesi - inşaat
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Agregalar beton hacminin yaklaşık % 75’ini oluşturmakta ve beton özelliklerine önemli ölçüde etki
etmektedir. Agregaların, betonun dış etkilere karşı direncini sağlayacak iskeleti oluşturduğu göz önüne
alınacak olursa, kaliteli agrega üretimi beton yapımında kullanımı büyük önem arz etmektedir. Artvin ilinde
1998 yılında yapımına başlanarak 2013 yılında hizmete açılan Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali 249 m.
gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek barajı olma özelliğini taşımaktadır. Gövde kazısı sırasında ortaya
çıkan malzeme cinsi bazalt olup, Artvin ilinde depo edilen bu malzemeden kırmataş agrega üretimi
yapılmaktadır. Bu çalışmada, bazalt kırmataş agrega ile C25 sınıfı beton karışımı tasarlanmış olup, taze beton
üzerinde birim hacim ağırlık ve slump testleri yapılmıştır. Taze beton 15×15×15 cm3 kalıplara dökülmüş ve
7. ve 28. günlerde numuneler üzerinde su emme oranı, yüzey sertliği, ultrases geçiş hızı ve basınç dayanımı
testleri gerçekleştirilmiştir.
Keywords: Artvin, Bazalt, Beton, Basınç dayanımı.
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SPACE HEATING ANALYSIS OF TROMBE WALL USING FINITE ELEMENT METHOD
2
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The energy demand in the world is increasing day by day. Much of this energy need is derived from nonrenewable sources of energy. However, depletion of these resources is inevitable due to the increase in
demand. Non-renewable resources also damage the natural environment and trigger global warming.
Therefore, environmentally friendly energy sources such as renewable energy sources should be replaced
and used for the good of the environment. In this research, Trombe Wall is simulated and used as a heating
system which has been used lately as a part of green houses. The Trombe wall is a passive solar system that
can be used to heat a room or building by utilizing solar energy. For this reason, Adana city and its
temperature rates were chosen because even in the winter there is a reasonable amount of sunlight. The
dimensions of the model room for this study is chosen 5m * 6m * 3m. A heating analysis process is applied
to the Trombe wall model which was designed in FEM program ABAQUS and its increasing effect on the
temperature inside the room space is observed for the winter conditions.
Keywords: Trombe wall, Heat Transfer, Passive Solar System, Solar Wall,FEM
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. ERCAN ŞERİF KAYA

AMERİKA, İNGİLTERE VE TÜRKİYE YANGIN İSTATİSTİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
1
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Yangınlar dünyada gözlenen afetler incelendiğinde sosyal afetler sınıfında yer almaktadır. Dünyanın en
büyük sorunlarından biri olan yangınlarda her yıl binlerce insan ölmekte, on binlerce insan yaralanmakta ve
çok büyük maddi kayıplar meydana gelmektedir. Gelişen teknoloji ve sanayileşme, hızlı nüfus artışı, genel
kullanıma açık binalar ve yapıların artması yangın riskini beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada Amerika,
İngiltere ve Türkiye’de meydana gelen yangınlara ait istatistikler araştırılmış; yangın sayısı (1990-2007), can
kaybı (1999-2007) ve maddi kayıp (1999-2007) açısından karşılaştırma yapılmıştır. Sayısal veriler Amerika
için tüm ülkeyi kapsayacak şekilde U.S. Fire Administration/National Fire Data Center ve National Fire
Protection Association’dan, İngiltere için Department for Communities and Local Government’dan, Türkiye
için T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan temin edilmiştir. Her ülke için ortalama
yangın sayısı/yüzölçümü ve ortalama can kaybı/nüfus değerleri hesaplanmıştır. Sonuç olarak, km2’ye 0,757
ile en yüksek yangın sayısı/yüzölçümü oranının İngiltere’ye ait olduğu, can kaybı/nüfus oranında ise
0,0000129 ile Amerika’nın önde olduğu tespit edilmiştir.
Keywords: Yangın, İstatistik, Amerika, İngiltere, Türkiye.
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A RESEARCH ON MATERIAL SELECTION FOR GREEN BUILDINGS IN TURKEY
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Yrd. Doç. Dr. ERCAN ŞERİF KAYA - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği
3 Yrd. Doç. Dr. AYHAN ATIZ - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
2

In today’s World, in parallel to the increased pace of population and industrialization, the demand for
energy has increased considerably, especially in the last decade. Increasing energy demand causes human
beings to use renewable energy sources like solar energy, instead of limited fossil fuels. The ever-increasing
use of solar energy resources leads to the widespread use of green buildings that generate their own energy
requirement by means of solar exposure. The green buildings, which is the new generation of
environmentally friendly buildings, perform at different energy efficiency stages depending on new
construction technologies and varied construction material choices. Construction material selection
process has a great influence on construction methods of green buildings and the process is the most
important factor in the life cycle of environmentally friendly buildings. Furthermore, construction material
process greatly affects the initial cost and construction time of green buildings. In Turkish construction
sector, the wide range of construction materials can be used with different construction methods to build
typical kind of structures. In the study, energy efficiency performances of varied construction elements that
used for green buildings were examined using the ABAQUS program by taking into consideration of the
most used construction materials in the Turkish construction sector. The results of the study make a great
contribution to the understanding of energy efficiency performances in green buildings with regard to
different construction material combinations.
Keywords: Energy Efficiency, Green Buildings, Material Selection Process, Turkish Construction Sector
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1

In today’s industrial world, natural resources have been depleted by humankind and the destruction of
nature has reached unprecedented levels. Fossil fuel resources depending on natural resources have been
decreasing with increasing rate day by day due to the destruction of nature. As a result of limited fossil fuel
resources, humankind has been seeking to find alternative energy resources for over years in order to meet
future energy requirement. Solar energy is known as the most important alternative energy resource
because of being a renewable energy source and environmentally friendly. The increasing use of solar
energy has led to new measures aimed at energy efficiency in the construction industry, which has one of
the largest share of energy consumption all around the world. Advanced construction technology and new
sort of construction materials have led to the emergence of environmentally friendly structures called as
“Green Buildings”. Green buildings spread rapidly around the world, including both developed and
developing countries, so that these new generation buildings attract the notice of the researchers alongside
the industry practitioners. In Turkey, which is known to be among the developing countries, green buildings
have become common sort of structure, especially in recent years. In the study, the concept of green
building is described in detail and the reasons why Turkey needs more green buildings for its future is
evaluated. In this context varied green buildings have been examined and the future of green building
concept in Turkey has been discussed. Results of the study significantly contribute to the better
understanding of the importance of green buildings in terms of energy independence for Turkey.
Keywords: Environmentally Friendly, Green Buildings, Renewable Energy, Sustainability, Turkish Construction Industry
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THE STATE OF SLEEP IN DRIVERS AND EFFECT OF TIREDNESS ON THE TRAFFIC ACCIDENTS
1

Öğr. Gör. Dr. MEHMET ALİ LORASOKKAY - Selçuk Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği-Ulaştırma
2 Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA KISA - Selçuk Üniversitesi - Basım Yayın Programcılığı
3 Öğr. Gör. Dr. LEVENT CİVCİK - Selçuk Üniversitesi - Bilgisayar Programcılığı

Traffic accident is one of the priority problems that need to be solved in our country. In the statistics made
in our country, the human factor is come firstly in the defect rates in the traffic accidents and it is stated
that one of every three traffic accidents that happen is from defects related to sleep. In traffic accidents,
along with excessive speed, alcohol consumption and dangerous driving, the sleepy and tired driving is also
between these important accident reasons. Although drivers are aware the dangerous of driving under the
influence of alcohol, they do not know that tired and sleepless vehicle driving is as dangerous as driving
vehicle under the influence of alcohol and one of the causes of the accident. Sleepy and tired driving, like
driving under the influence of alcohol causes drivers to lose their ability to drive safely and causes traffic
accidents. In this study the effects of sleepy and tired vehicle driving on traffic accidents were investigated.
In addition, the relationship between sleeping and tired vehicle driving and traffic accidents, the methods
used by drivers to keep themselves awake are evaluated.
Keywords: Sleepy Driving, Tiredness, Traffic Accidents, Traffic Safety.
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THE INVESTIGATION OF PEDESTRIANS BEHAVIORS IN TRAFFICS
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Pedestrians as the most important element of traffic are non protected road users in traffic. Traffic
accidents involved with pedestrians in traffics are increasing day by day. In traffic accidents, not only the
drivers but also the behaviors of the pedestrians in traffic are also effective. The most important factor in
protecting from traffic accidents is knowing and applying traffic rules. In this study a survey study to
pedestrians was carried out in places where there is heavy traffic in Konya city transportation, and it was
tried to learn whether the traffic rules and security problems by pedestrians are fully known. At the end of
the study it was determined that the infrastructure works and traffic supervisions for the pedestrians were
inadequate and the pedestrians generally did not obey the signalization warnings. This study can help
researchers and practitioners to understand the behavior of pedestrians and efforts to reduce traffic
accidents.
Keywords: Traffic, Traffic Accident, Pedestrian, Survey, Konya.
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THE MANUFACTURE OF LIGHTWEIGHT CONCRETE BRIQUETTE IN A ACCORDANCE WITH TS
3234 USING ALTINAPA PUMICE AGGREGATES
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The aim of this study is to produce lightweight concrete briquette in accordance with TS 3234, using
Altınapa Pumice Aggregate. Considering the usage of lightweight briquets manufactured from pumice
aggregates useful for lightness and thermal insulation for the buildings in Konya, physical properties of
pumice were determined in tests. In the tests compressed unit weight, loose unit weight, specific gravity,
absorption radio, concrete unit weight, collapse test, compressive strengths and grain size analysis of
pumice aggregate of Altınapa were made in accordance with TS 3234. The results obtained indicate that
pumice aggregate can be used for lightness and thermal insulation in the building of Konya.
Keywords: Pumice aggregate, Altınapa, Lightweight concrete, Thermal insulation, TS 3234
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THE ANALYSİS OF QUEUEİNG THEORY AND DEVELOPMENT OF A MODEL FOR SİGNALİZED
INTERSECTİONS
2
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In this investigation, the determination of Queueing Theory is made and its application for signalized
intersections is studied. For this purpose three different signalized intersections are chosen in the city of
Trabzon (Turkey). For these intersections, the methods of “Time-Lapse Cinematography” are used to verify
traffic flows, vehicle arrivals, headway, delays, etc. A full analysis for the performance of signalized
intersections is evaluated and data for deceleration-acceleration delays are obtained by observations. The
delay of waiting line in the system and the over flow delays are determined by the use of Queueing Theory
and the transformation of probabilistic and deterministic models respectively. An analysis of delays
obtained from three different methods is made and the results of proposal delaying model are compared
to those obtained from observations and other theoretical models.
Keywords: Signalized Intersection, Queueing Theory, Delay, Traffic flow, over flow
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SOSYAL MEDYA KULLANIMININ SÜRÜCÜLERİN TRAFİK KURALLARINA UYMA DAVRANIŞLARI
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medya kullanımı her geçen gün daha da popüler hale gelmektedir.
Bu durumun başlıca sebepleri arasında kişilerin sosyal medya üzerinde yaptıkları paylaşımlar ile birbirlerini
etkilemeleridir. Sosyal medya günümüzde toplumları çeşitli konularda anlık olarak bilgilendirme ve
yönlendirme konusunda oldukça etkin bir iletişim aracıdır. Ülkemizde son yıllarda, sosyal medya
kullanımında önemli bir artış görülmekte olup kullanıcılar buradan öğrendikleri yeni bilgileri yaşamları
içerisinde aktif şekilde kullanmaktadırlar. Bu bilgilerden birisi de ulaşım alanında sürücü ya da yolcuların
birbirlerini bilgilendirmek ya da yönlendirmek amacıyla yaptıkları paylaşımlardır. Bu paylaşımlardan bazıları
sürücülerin birbirlerini radar, trafik kontrolü, trafik kazası, yol kusuru gibi konularda bilgilendirmek üzere
kurdukları gruplardır. Bu çalışma kapsamında ülkemizde bu konularda sürücülerin birbirlerini bilgilendirmek
üzere kurdukları Facebook sosyal paylaşım gruplarındaki kullanıcı sayıları incelenmiş ve sürücülerin daha
çok hangi konular hakkında paylaşım yaptıkları ve bu paylaşımların fayda veya zararları araştırılmıştır. Elde
edilen sonuçlardan bu paylaşımların sürücüleri yol güvenliği konusunda bilgilendirirken, radar ve denetim
noktaları konusunda uyarması sebebiyle sürücülerin belirtilen noktalarda dikkatli davrandığı sonrasında
kural ihlali yapmaya devam ettiği görülmüştür. Ayrıca güvenlik güçlerinin yaptığı araç denetim noktalarının
önceden haber verilmesi sebebiyle güvenlik zaafiyetine sebep olduğu belirlenmiştir.
Keywords: Sosyal medya, Facebook, Trafik kazası, Radar.
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Akıllı ulaşım sistemleri, son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte birçok ulaşım türünde (toplu taşıma, karayolu
ulaşımı vb.) aktif şekilde kullanılmaktadır. Bu sistemler barındırdığı teknolojik altyapı ile güvenliği arttırarak
sürücülerin, yayaların ve yolcuların ulaşım sistemleri içerisindeki sorumluluklarını düzenlmekte ve güvenli
şekilde hareket etmelerine olanak sağlamaktadır. Bu sistemlerden bazıları akıllı kavşak, hız tespit, kırmızı
ışık ihlal tespit, araçtan araca bilgilendirme, anlık kaza tespit, toplu taşıma gelen otobüs, yolculuk süresi
bilgilendirme ve otopark yönetim sistemleridir. Bu sistemlerden özellikle otopark yönetim sistemleri şehiriçi
park problemlerini çözmek ve trafik karmaşasının önüne geçmek amacıyla batılı ülkelerde etkin şekilde
kullanılmaktadır. Ülkemizde ise ne yazık ki otopark yönetimi ve planlama aşamasında ciddi problemler
bulunmaktadır. Özellikle şehiriçi yollarda uygun görülen yol kenarları otopark olarak kullanılmakta ve bu
durum şehiriçi yollarda trafik karmaşası ve bunun sonucunda da trafik kazalarına sebep olmaktadır. Özellikle
oluşan karmaşa durumu sürücülerde agresifliğe ve kurallara uymama eğilimine sebep olarak sürücülerin
kurallara uyma davranışlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin bu durum sonucunda sürücüler, park
yeri problemi ya da yüksek park ücretleri sebebiyle şehiriçi yol kenarlarındaki kaldırımlara park ederek yaya
yollarını işgal etmekte ve park etme kurallarına uymamaktadırlar. Bu çalışma kapsamında ise ciddi park yeri
ve yönetimi problemi bulunan Alanya şehir merkezinde yeni otopark yerleri (şehiriçi yollar üzerinde yol
kenarı ve katlı otoparklar) önerilmiştir. Sonraki adımda ise sürücülerin bu otoparklara kolay ulaşımı ve
bunlardan ucuz şekilde faydalanabilmesi amacıyla akıllı park yönetiminde kullanılan sistemler; kullanılması
gereken yol kesimleri ve noktalar belirlenerek harita üzerinde gösterilmiştir. Yapılan ön hesaplamlardan
önerilen yeni park yerleri ve akıllı otopark yönetim sistemlerinin şehir merkezi içerisindeki park problemi ve
trafik karmaşasını önemli şekilde azaltacağı tespit edilmiştir.
Keywords: Otopark Yönetimi,Akıllı Ulaşım Sistemleri,Kaldırım,Mobil Uygulamlar
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2

Gelişmemiş ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde ne yazık ki şehiriçi yolların
planlanma ve inşa aşamalarında gerek plancıların bilgi eksikliği ve tecrübesizliği gerekse karar vericilerin
politik davranması sonucu plansız, düzensiz ve işlevsiz yollar inşa edilmektedir. Belirli bir standarda göre
inşa edilmeyen bu şehiriçi yollar (linkler) gerekli hizmeti verememekte ve dolayısıyla bu linklerde işletim ve
güvenlik problemleri gözlemlenmektedir. Bu problemler, sürücüleri agresif davranma ve kurallara uymama
konusunda daha fazla teşvik etmekte ve bu yüzden her gün yüzlerce trafik kazası meydana gelmektedir.
Gerek ülkemizde gerekse dünyada ulaşım planlayıcı ve karar vericilerin en önemli amaçlarından birisi,
yollardaki karmaşıklığı azaltıp yol güvenliğini arttırarak bu kazaları önlemektir. Ne yazık ki Türkiye'nin de
içerisinde yer aldığı birçok ülkede ulaştırma alanındaki yetkililer (plancılar ve karar vericiler), bu güvenlik
hedefi yerine yollardan daha fazla araç geçirme arzusunu ön planda tutmaktadır. Bu tutum ise trafik
karmaşası sorununu devam ettirmekte ve kazaların oluşumunu sürekli hale getirmektedir. Bu açıdan
sürücülerin sakin ve rahat bir sürüş davranışı gerçekleştirerek ulaşımlarını sağlamaları için gerekli
araştırmaların yapılarak çözüm bulunması oldukça elzem bir durumdur. Bu çalışma kapsamında, yetkililerin
çözüm bulamadığı ya da bulmak istemediği bu sorunlar, çalışma için pilot kent olarak seçilen Antalya’daki
linkler üzerinde tanısal bazlı bir yaklaşım kullanarak incelenmiş ve tespit edilmiştir. Tespit edilen tüm
sorunlar karakteristik özelliklerine göre sınıflandırılmış ve tüm bu sorunların çözümüne yönelik bilimsel
çözüm önerileri geliştiilmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında elde edilen bulgulardan önerilen geometrik
modifikasyonların şehiriçi trafik karmaşasının çözümüne yönelik ne gibi katkılar sağlayacağı batılı
ülkelerdeki mevcut örnekleri ile kıyaslanarak ortaya konmuştur.
Keywords: Geometrik disiplinsizlik, sürücü davranışları, şehiriçi yol,yol güvenliği
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In the scope of port planning, determination of the optimum number of berths is an important key point in
the feasibility studies. Usually, the number of a berths in seaport can be determined based on the classical
queuing theory or in empirical ways. With the advances of the computational methods and technology,
discrete event simulation turned to be a beneficial tool especially in analyzing the transportation systems.
This paper demonstrate the implementation of the simulation techniques for determining the number of
berths in a typical seaport. Basically, the future ship traffic was forecasted implementing the Least Square
Support Vector Machine regression method and the output of this forecasting model was used for
determining the number of berths in the discrete event simulation analysis model. This study demonstrates
that discrete event simulation modeling method is a beneficial tool for decision making and project planning
in port development and port engineering projects.
Keywords: seaport,port engineering,ship traffic,port planning
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Günümüzde can ve mal kayıplarına neden olan birçok deprem sonrası yapıların dayanımını artırmak yerine
yapısal periyot süresini uzatarak deprem yüklerini azaltma durumu izolatörler aracılığıyla
gerçekleşmektedir. Bu çalışmanın amacı, dinamik davranış açısından sismik izolasyon etkinliğini konut türü
bir yapı üzerinde incelemektir. Bu amaçla farklı kat ve planlarda seçilen yapılar hem ankastre hem de
izolasyonlu olarak modellenmiştir. Çalışma sonucunda, üst yapı modellerinde yatay yer değiştirmeler ve
yapısal periyotlar açısından sismik izolatörlerin etkinliği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlardan, sismik
izolatörlerin depremlerin yıkıcı etkilerini önemli derecede azalttığı görülmüştür.
Keywords: Sismik izolasyon, yapısal analiz, deprem
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YIĞMA EĞİTİM BİNASI ÖRNEĞİNİN MEVCUT YAPISAL DURUMUNUN İNCELENMESİ
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Ülkemizde kırsal bölgelerde yapı stoğunun büyük bölümüne sahip olan yığma yapılar kamu binaları olarak
hala kullanılmaktadır. Yığma yapıları oluşturan malzemelerin genelde yöresel olmasından dolayı deprem
performans durumlarında, yapısal malzemelerin önemi artmaktadır. Bu çalışmada mevcut olan yığma bir
eğitim binası görsel olarak incelenmiş, plan geometrisi, taşıyıcı duvar boşlukları, düzensizlik durumları gibi
gözlemsel kesin sonuçların yanı sıra taşıyıcı sistemle ilgili sahip olunabilen sınırlı bilgi düzeyi ile bu binanın
deprem performansı belirlenmeye çalışılmıştır. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
(DBYYHY) hükümleri dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmış ve basit bir ön değerlendirme sunulmuştur.
Tabi ki bu değerlendirme yapının deprem performansını belirlemek için yeterli değildir ve daha detaylı
analizlerin yapılması gereklidir. Ancak bu tip bir ön değerlendirmenin binanın genel durumu hakkında bir ön
izlenim vereceği düşünülmektedir.
Keywords: Yığma yapı, sismik performans, deprem
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BİLECİK YÖRESİ LEFKE TAŞI TOZUNUN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
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Lefke (Osmaneli) taşının cami, kilise, geleneksel Osmaneli evleri ve Haydarpaşa garının inşaatlarında
kullanıldığı bilinmektedir. Bu çalışmada; Osmaneli taşı tozunun mühendislik özellikleri incelenmiştir. Bu
amaçla Osmaneli taşından moloz olarak taşlar temin edilmiştir. Elde edilen taşlar çeneli kırıcı ile toz haline
getirilmiştir. Toz halindeki numunelerin bir kısmı kalsine edilmiştir. Mevcut haldeki toz ile kalsine edilen toz
numunelerinin FE-SEM analizi ile kimyasal bileşimleri, gaz piknometresi deneyi ile özgül ağırlıkları ve Blaine
deneyi ile özgül yüzey alanları belirlenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda; lefke taşı tozunun çimento ve
betonlarda katkı maddesi olarak kullanılabileceği görülmüştür.
Keywords: Lefke taşı, beton, çimento
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İnşaat mühendisliği uygulamalarında yapı malzemesi olarak betonun kullanımı ülkemizde oldukça yaygındır.
Özellikle betonun üretiminin ve malzeme temininin kolaylığı bu husus üzerinde etkili rol oynamaktadır. Bu
çalışmada; kalsine bentonit katkılı betonların basınç dayanımı ve aşınma dirençleri incelenmiştir. Bu amaçla
üretilen beton numunelerinde kırmataş kalker agregası, kalsine edilmiş bentonit, CEM I 42.5 R çimentosu
ve akışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır. Beton karışımlarında çimento yerine ağırlıkça %5, %10 ve %15
oranlarında 900 ˚C de 90 dk süreyle kalsine edilmiş bentonit kullanılarak 4 farklı numune serisi üretilmiştir.
Taze betonun işlenebilirliği çökme deneyi ile belirlenmiştir. Basınç dayanımları için 150x150x150 mm ve
aşınma deneyleri için 70x70x70 mm boyutlarında küp beton numuneleri üretilmiştir. Numunelerin 7, 28,
56, ve 180 günlük yaşlarda basınç dayanım değerleri ve aşınma dirençleri tespit edilmiştir. Beton karışımında
kullanılabilecek en uygun kalsine bentonit oranının % 10 olduğu basınç ve aşınma deneyi sonuçları ışığında
görülmüştür.
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Günümüzde beton üretiminde ve özellikle hazır beton firmalarında kimyasal katkı kullanımı oldukça
yaygındır. Kimyasal katkılar, betonun özeliklerini iyileştirmelerine rağmen bilinçsiz kullanıldıkları durumda
olumsuz etkileri de olmaktadır. Bu çalışmada yüksek dozda kimyasal katkı kullanımının taze ve sertleşmiş
beton özelliklerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla biri katkısız referans olmak üzere dört farklı kimyasal
beton katkısı (süper akışkanlaştırıcı, priz hızlandırıcı, priz geciktirici ve hava sürükleyici) çimento ağırlığının
%1, %3 ve %5 oranlarında beton karışım suyuna ilave edilerek toplamda 13 seri beton numuneleri
hazırlanmıştır. Hazırlanan taze beton numuneleri çökme ve yayılma deneylerine tabi tutulmuştur.
Sertleşmiş beton özelikleri ise 7 ve 28 günlük numuneler üzerinde ultrases geçiş hızı ve basınç dayanımı
deneyleri ile belirlenmiştir. Böylece yüksek dozda kullanılan kimyasal katkıların beton özelliklerine etkileri
deneysel olarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda kimyasal katkıların genel olarak ağırlıkça %1 oranında
kullanılmasının beton özelliklerini olumsuz yönde etkilemediği görülmüştür.
Keywords: Beton, Kimyasal katkı, Aşırı dozaj, İşlenebilirlik, Basınç dayanımı
Corresponding Author: Uzman TURGUT KAYA

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
626

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

ELECTROSPİNNİNG AND MORPHOLOCİGAL CHARACTERİZATİON OF BİCOMPONENT
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Polyvinylidene fluoride (PVDF) is a polymer, known by its high chemical resistance, good dimensional
stability, high resistance to abrasion and it can be used for various applications in different forms.
Electrospinning is an effective way of producing PVDF fibers from polymer solution by using an electrical
force. Nanocomposite fibers can be obtained by incorparation of nanofillers into the polymer solution. In
this study, PVDF bicomponent nanocomposite fibers were fabricated by electrospinning under different
conditions. TiO2 were used as nano fillers; polymer concentration, spinning speed and applied voltage were
varied in order to obtain different morphologies. Optimum conditions and fiber morphology were
determined by SEM analysis. Project is founded by Yalova University. BAP (Scientific Research Project)
Project No: 2015/BAP/101, Funtional Nanofiber Production.
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Thermoplastic elastomers (TPEs) are polymers that combine the unique properties of thermoplastics and
rubber. While they can perform as rubber in terms of elastic behavior; they can be melt processed as
thermoplastics. When compared with traditional rubber materials, TPEs offer some significant advantages
in terms of processing, cost and end use properties. Processsing of TPEs are not as complicated as in
conventional rubber materials that results in higher efficiency, lower energy consumption and lower
processing and quality control costs [1, 2]. In his study, flexible polymer composites were fabricated by
using carbonaceous fillers and thermoplastic elastomers. Films were fabricated at different filler
concentrations by combination of high shear mixing, solution casting and compression molding. Mechanical
and morpholgical properties were analyzed as a function of filler concentration. This project is founded by
TUBITAK, Thermoplastic Elastomer Based Wearable Sensors, Project Number: 115E016 in SB0204
Biomedical Sensor Technologies REFERENCES 1) Shanks R.A., Kong, I., 2012. “Thermoplastic Elastomers”,
Thermoplastic Elastomers, Editor: El-Sonbati, A.Z., InTech Pub. 2) Shanks, R.A., Kong, I., 2013. “General
Purpose Elastomers: Structure, Chemistry, Physics and Performance”, Advanced Structured Materials, 11,
11-45.
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Öğütme değirmenleri cevher hazırlama, metalürji, seramik, kimya, eczacılık, çimento-inşaat, boya, tarım,
gıda, plastikler-polimerler gibi birçok alanda yaygın kullanıma sahiptir. Günümüzde artan maden
gereksinimi ve öğütme işlemi ile cevherlerin kimyasal özellik kazandırılarak uygulamada kullanılacak sektör
için uygun boyuta ulaşması sağlanmaktadır. Öğütme işlemiyle mekanik olarak mineral tanelerinin boyutları
ve hacimlerinin küçültülüp, yüzey alanları büyümektedir. Böylece minerallerin boyut küçültme işlemleri ile
bir sonraki zenginleştirme sürecine daha aktif davranması sağlanmaktadır. Cevher hazırlama proseslerin de
boyut küçültme işlemi değirmenler ile sağlanmaktadır. Yine cevher hazırlama proseslerin de aşırı ince
boyutlara öğütme gereksinimi, çalışma esnasında fazla enerji tüketimi ve aşınma gibi nedenler çeşitli
değirmen tiplerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Cevher hazırlama proseslerin de maksimum verimi
sağlayabilmek için aşırı ince öğütme değirmenlerinin çalışma prensiplerinin iyi incelenmiş olması gerekir.
Yapılan bu çalışma ile daha önce yapılmış aşırı ince öğütme değirmenlerinin özellikleri ve cevher hazırlama
proseslerin de kullanımları ile ilgili çalışmalara katkı sağlanmış olacaktır.
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The flocculation of wastes from thickener of Tuncbilek Coal Washing Plant, Kutahya-Turkey was
investigated by the use of polymers in the present work. The turbidity (nephelometric turbidity unit, NTU)
and zeta potential of suspensions were also determined in the presence of anionic (A-150), non-ionic (N100) and cationic (C-521) polymers. The optimum pH values of waste suspension with A-150, N-100 and C521 were identified as to be 2, 7 and 9 respectively. The convenient dosage of A-150 was also found to be
6,67 mg/L. Additionally, 3,33 mg/L of concentration for N-100 and C-521 was specified as appropriate
dosage to achieve minimum turbidity. Besides, minimum turbidity value was obtained as 7,7 NTU with 3,33
mg/L of N-100.
Keywords: Flocculation, polymer, turbidity, waste, zeta potential
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BURDUR KARAÇAL MERMER OCAĞINDAKİ İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMASI VE RİSK
DEĞERLENDİRMESİ
1
2

Y. Lisans Öğr. NURULLAH GÖK - Akkanat Holding - Maden Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. HAKAN ÖZŞEN - Selçuk Üniversitesi - Maden Mühendisliği

İş sağlığı ve güvenliği ve risk analizi sanayileşme sonrası işyerlerinde yaşanan kazalar ve ortaya çıkan meslek
hastalıkları nedeniyle maddi ve manevî kayıpların yaşanmasıyla beraber ortaya çıkmış ve gün geçtikçe önem
kazanmakta olan bir alandır. Günümüzün üretim teknolojilerinde meydana gelen köklü değişiklikler bir
taraftan üretim araçlarını çeşit ve sayısal olarak artırmış, diğer taraftan sağlık ve güvenlikle ilgili farklı
sorunların oluşmasına yol açmıştır. Bu çalışmanın gerçekleştirildiği Antalya Mermer San. Tic. Ltd. Şti.’ne bağlı
Burdur-Karaçal Mermer Ocak İşletmesi 2013 yılının eylül ayında üretime başlamıştır. Yıllık ortalama 40000
ton üretim yapmaktadır. Yapılan üretimin yüzde doksanı blok mermer olarak ihraç edilmektedir. Kalan
yüzde onluk kısım fabrikada mamul ürün olarak alınmakta ve ihraç edilmektedir. Bu çalışmanın amacı,
Karaçal Mermer Ocağı’ndaki tehlikelerin tanımlanması, tehlike veya kaynaklarının bulunup bulunmadığı,
tehlike varsa bundan kimlerin ve ne şekilde etkilenebileceğinin tespit edilerek gerekli önlemlerin alınmasının
sağlanmasıdır. Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında çıkarılan risk değerlendirme
yönetmeliği maddelerinin referans olarak kabul ettiği risk değerlendirme metotlarından Fine Kinney ve L
tipi matris risk değerlendirme metotları karşılaştırılmış ve en uygun risk değerlendirme metodu
belirlenmiştir.
Keywords: İş sağlığı ve güvenliği, açık işletme madenciliği, mermer, Fine Kinney, L tipi matris
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ASİDİK ORTAMDA LATERİTİK NİKEL CEVHERİNDEN NİKELİN ÇÖZÜNMESİNE MİKRODALGA ÖN
İŞLEMİNİNİN ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. TEVFİK AĞAÇAYAK - Selçuk Üniversitesi - Maden Mühendisliği
2 Doç. Dr. SELMA DÜZYOL - Selçuk Üniversitesi - Maden Mühendisliği
3 Y. Lisans Öğr. MERVE KÖSELER - Aldridge Mineral Madencilik - Maden Mühendisliği
1

Hızlı ısıtma özelliğinden dolayı, malzeme işlemesinde mikrodalga enerjisinin kullanılması en önemli
yöntemlerden biridir. Son zamanlarda, minerallerin mikrodalga ile muamelesi bir ilgi odağı haline gelmiş ve
mikrodalga işlemleriyle ilgili bazı kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar, mikrodalga destekli
cevher öğütme, mikrodalga destekli karbon oksitlerin indirgenmesi, mikrodalga destekli mineral liçi,
mikrodalga destekli kurutma ve mikrodalga destekli atık yönetimi konularını içermektedir. Bu çalışmaların
en önemlilerinden biri, mikrodalga destekli asit liçidir. Bu çalışmada, Sivrihisar (Adatepe) lateritic nikel
cevherinin sülfürik asit ortamında geleneksel ve mikrodalga destekli liç koşulları araştırılmıştır. Mikrodalga
destekli liç işlemleri, geleneksel liçin en iyi sonuçlarını kullanarak gerçekleştirilmiştir. Ön ısıtma işlemleri,
farklı mikrodalga güçleri (0, 90, 180, 360 ve 600 W) ve ön işlem süreleri (1,3,5,7,10,15 ve 20 dakika)
kullanılarak uygulanmıştır. Mikrodalga destekli liç sonuçlarına göre, nikel ekstraksiyonunun artan
mikrodalga gücü ve ön ısıtma süresi ile arttığı gözlenmiştir.
Keywords: Lateritik,nikel,mikrodalga,asit liçi
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AŞIRI İNCE ÖĞÜTÜLMÜŞ MİNERALLERİN KARAKTERİZASYONU VE TERMAL ANALİZİ
1

Yrd. Doç. Dr. MERYEM GÖKTAŞ - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu

Öğütme ve öğütme süresince elde edilen ürünlerin morfolojisi ve ürün şekli, mineral ve taneciklerin cevher
hazırlama madenciliğinde; öğütme işlemi ve zenginleştirme prosesleri süresince mineral tanelerinin nasıl
davranacağının tahmin edilmesinde büyük önem taşımaktadır. Yapılan bu çalışmayla taneli sistemlerin
karakterizasyon işlemleri belirlenmeye ve aynı zamanda aşırı öğütülmüş minerallerin tanecik
karakterizasyonu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma da öncelikle en temel karakterizasyon yöntemleri
üzerinde durulmuş ve bu yöntemler açıklanmaya çalışılmıştır. Daha sonra termal gravimetrik analiz tekniği
(TGA) üzerinde durulmuş aşırı öğütülmüş minerallerin termal analiz sonuçları irdelenmiştir. TG analiziyle
elde edilen bulgular sonucunda öğütülmüş malzemenin kalsinasyon sıcaklığının önemli ölçüde değiştırdiği
ve aşırı öğütülmüş minerallerin öğütülmemişlere kıyasla kalsinasyon sıcaklığının düştüğü saptanmıştır.
Keywords: Aşırı Öğütme,Mineral karekterizasyonu,Termal Analiz
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. MERYEM GÖKTAŞ

TPM VE KAİZEN
1

Öğr. Gör. KAYHAN KOCA - Kocaeli Üniversitesi - Köseköy Meslek Yüksekokulu Lastik-Plastik bölümü
2 Yrd. Doç. Dr. MEHMET KODAL - Kocaeli Üniversitesi - Lastik Plastik Tek.Böl
3 Doç. Dr. GÜRALP ÖZKOÇ - Kocaeli Üniversitesi - Kimya Mühendisliği

Sanayi kuruluşlarının ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmak, başarılı olabilmek için
gelişmeleri takip etmek, kendilerini yenilemek ve başarıyı devam ettirmek için bir takım metotlara ihtiyaçları
vardır. Toplam Üretken Yönetim veya biz mekanikçilerin kullanımı ile Topyekün verimli Bakım TPM (Total
Productive Maintenance ) bu metotlardan bir tanesidir. TPM de üretimdeki kayıpların azaltılması veya
tamamen yok edilmesi ve imalatın sıfır hata ile bitirilmesi amaçlanır .Bu nedenle TPM de üretimdeki her bir
adımda kayıpların azaltılması ve yok edilmesine yönelik çalışmalar yapılır. TPM de kayıpların hissedilmesi ve
iyileştirmeye yönelik çalışmalar İmalat safhasında başlar ve kayıpların azaltılması için aşağıdaki yapı taşı
(Pillar) gruplarının kurulması gerekir bunlar; -Kaizen -Otonom Bakım -Planlı Bakım -Eğitim gruplarıdır. Bu
çalışmada amaç,TPM içindeki Kaizen çalışmalarının öneminin gösterilmesi ve sonuçlarının üretim
verimliliğinin nasıl arttırdığının ortaya konulmasıdır. Yöntem olarak Kocaeli de faaliyet gösteren uluslararası
bir lastik fabrikasının mühendislerden oluşturduğu Kaizen grubunun çalışmaları ele alınmıştır. Fabrika
içersindeki Endüstriyel İyileştirme Müdürlüğü EİM bünyesinde çalışan Endüstri Mühendislerinin yapmış
olduğu çalışma sonucu sorunlu makine ve bölgeler tespit edilmiş ve bu problemler kaizen mühendislerine
iletilerek çözüm odaklı çalışmalar yapılmıştır. Sonuç olarak yapılan Kaizen çalışmalarından sonra süre
tasarrufu yapılarak imalatta artış ve bazı makinalarda 1 makine 1 adam yerine 2 makine 1 adam sonucu elde
edilmiş, daha az personel, daha az süre de imalat ile TPM amaçlarına ulaşılmıştır.
Keywords: TPM , Kaizen ,Verimlilik ,Planlı Bakım
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SUYU ISITMAK VEYA SOĞUTMAK İÇİN SU SEBİLİ EĞİTİM SETİ GELİŞTİRİLMESİ
1 Öğr. Gör. ERDOĞAN ŞİMŞEK - Çukurova Üniversitesi Öğr. Gör. İBRAHİM KARAÇAYLI - Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu - Makine Mühendisliği
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2

Bu çalışmada, meslek liseleri, meslek yüksekokullarının İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ve Elektrikli
Cihaz Teknolojisi Programları ile bu konuda eğitim veren diğer resmi ve özel kuruluşlar için suyu ısıtmak veya
soğutmak için su sebili eğitim setinin imalatı ve kullanılması anlatılmıştır. Tasarlanıp imal edilen bu setin,
ders içeriklerinde su ısıtılması ve soğutulması konusu bulunan ve mesleki pratik eğitim veren özel
kuruluşlarda uygulamalı eğitim seti olarak kullanılması hedeflenmiştir. Bu amaçla 2 litre/saat soğutma ve 5
litre/saat ısıtma kapasitesindeki bir su sebili kullanılmıştır. Gövde konstrüksiyonunun imalatında 30x30 mm
kare profil kullanılmıştır. Konstrüksiyonun alt kısmına kontrol ve elektriksel gösterge panosu
yerleştirilmiştir. Sistem 220 AC voltaj ile çalışmaktadır. Konstrüksiyon üzerine 18 mm kalınlığında MDF Lam
malzeme kaplanmış ve su sebili bu gövde üzerine yerleştirilmiştir. Pano üzerine akım, gerilim ve sıcaklık
değerlerini ölçebilecek dijital göstergeler yerleştirilmiştir. Teknik eleman yetiştirme amaçlı geliştirilen bu
eğitim seti ile öğrencilerin aldıkları teorik bilgiyi pratiğe dönüştürmesi amaçlanmaktadır. Kullanımı oldukça
yaygın hale gelen bu tip deney setlerinin kullanılmasıyla piyasa ihtiyaçlarına göre öğrencilerin ısıtma ve
soğutma konularına daha iyi hâkim olması amaçlanmıştır.
Keywords: su sebili, ısıtma, soğutma, eğitim seti
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2

Bu çalışmada, meslek liseleri, meslek yüksekokulları, mühendislik fakülteleri ve taşıt iklimlendirmesi eğitimi
veren diğer resmi ve özel kuruluşlar için otobüs kliması eğitim seti imalatı ve kullanılması anlatılmıştır.
Tasarlanarak imal edilen bu setin, ders içeriklerinde otobüs iklimlendirmesi bulunduran bölümlerde ya da
mesleki pratik eğitim veren özel kuruluşlarda uygulamalı eğitim seti olarak kullanılması hedeflenmiştir. Bu
çalışmada 123000 BTU soğutma kapasitesindeki bir otobüs kliması kullanılmıştır. Gövde konstrüksiyonunun
imalatında NPU 120 profil kullanılmıştır. 3 katlı olarak tasarlanan profil gövdenin alt kısmında kompresör ve
elektrik motoru, orta kısmında evaporatör ünitesi ve en üst kısımda ise kondenser ünitesi yerleştirilmiştir.
Konstrüksiyonun altına tekerlekler yerleştirilerek sistemin hareket etmesi sağlanmıştır. 380 volt girişli bu
sistemde voltaj 220 AC ve 24 volt DC kullanılmıştır. Ölçü cihazlarında akım, gerilim, basınç ve sıcaklık
değerleri ölçülerek karşılaştırmalar yapılmıştır. Teknik eleman yetiştirme amaçlı geliştirilen bu eğitim seti ile
öğrenci ve kursiyerlerin aldıkları teorik bilgiyi pratiğe dönüştürerek piyasa ihtiyaçlarına uygun yetiştirilmeleri
sağlanmıştır.
Keywords: otobüs kliması, tasarım, pratik eğitim; eğitim seti
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BRÜLÖR EĞİTİM SETİ GELİŞTİRİLMESİ VE ISITMA SİSTEMLERİNDE ELEKTRİK DEVRE ANALİZİ
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2

Brülör; kalorifer kazanlarında, kat kaloriferi ve kombilerde yakıtı hava ile karıştırıp bu karışımı güvenilir ve
sorunsuz bir şekilde yakılmasını sağlayan cihazdır. Kış şartlılarının ağır geçtiği Türkiye’de brülörlü yakma
sistemlerinin sorunsuz şekilde kullanımı oldukça önemlidir. Doğalgaz dağıtım hatlarının Türkiye’de geniş
alanlara ulaştığı için brülörlerin kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Bu yaygın kullanım brülörlerin bakımı,
onarımı ve işletilmesini yapacak yetişmiş teknik eleman ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada, Meslek
Liseleri ve Meslek Yüksekokullarının İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat
Bölümü ve Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü programları ile bu konuda eğitim veren diğer resmi ve özel
kuruluşlarda eğitim amaçlı kullanılabilecek bir brülör eğitim seti geliştirilmiş ve ısıtma sistemlerinde elektrik
devre analizinin nasıl yapılacağı anlatılmıştır. Bu eğitim seti Adana Meslek Yüksekokulu İklimlendirme
Soğutma Programı laboratuvarlarında kurulmuş ve etkin olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı,
ısıtma sistemlerinde brülörün elektriksel faz izleme, bakım, arıza giderme ve onarımı konularında donanımlı
teknisyenlerin sanayi ihtiyaçlarına göre eğitilmesidir.
Keywords: Isıtma, Brülör, Eğitim seti, Elektrik devre analizi, Nitelikli eleman yetiştirme
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DÖNER TABLA SİSTEMLERİ EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ GELİŞTİRİLMESİ
Öğretmen ORÇUN KÜÇÜKATAY - TC MEB Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 Öğr. Gör. ERDOĞAN ŞİMŞEK - Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu 3 Öğr. Gör. İBRAHİM KARAÇAYLI - Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu - Makine Mühendisliği
4 Okutman ŞÜKRÜ ÇETİN İLİN - Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 5 Öğr. Gör. MAHİR CAN KAÇAR - Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu 1

Mesleki ve teknik okullarda otomasyon konusunda yetişecek teknik elemanların piyasa ihtiyaçlarını
karşılayabilir nitelikte olması gerekir. Bunun için eğitim simülatöründe pratik yapmaları gerekir. Bu
çalışmanın amacı, bir eğitim simülatörünün nasıl geliştirilebileceğinin açıklanması, imalat ve programlama
safalarının anlatılmasıdır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de baş döndürücü bir hızla gelişen
otomasyon sektöründe, oldukça ciddi seviyede nitelikli ara eleman açığı bulunmaktadır. Tüm dünyada seri
üretim gereken uygulamalarda, döner tabla sistemleri yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu
sistemlerin kullanımı; üretimi hızlandırır, işgücü tasarrufu sağlar, insan hatasından kaynaklanan
olumsuzlukları ortadan kaldırır. Döner tabla sistemlerinde, daire seklinde bir tabla üzerine imal edilecek
parçalar belirli aralıklarla yerleştirilir. Bu parçaların sırası ile işlenmesi için daire seklindeki tabla, belirli
adımlarda periyodik olarak döndürülür. Döndürme işlemi gerçekleştirildikten sonra malzeme ya tabla
üzerinde işlenir ya da farklı bir yerde işlenmesi için tutucu kollar yardımı ile başka bir yere transfer edilir.
Döner tabla sistemleri, üretimin daha seri ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayan bir
endüstriyel üretim aracıdır. Geliştirilen uygulamalı döner tabla sistemleri eğitim simülatörü, mesleki ve
teknik eğitim veren kurum ve kuruluşların yanı sıra endüstriyel üretim yapan tesislerin personel yeterliliğini
artırmak amacıyla gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetleri ve ar-ge çalışmalarında da kullanılabilir.
Keywords: Döner tabla, eğitim simülatörü, mesleki eğitim, PLC
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EXPERİMENTAL ANALYSİS FOR STABİLİTY OF DEEP CRYOGENİC TREATED SHAFTS İN DEFECTED
ROLLİNG ELEMENT BEARİNGS
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Öğr. Gör. Dr. MENDERES KAM - Düzce Üniversitesi - Makine Mühendisliği
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In this study, the experimental analysis for stability of deep cryogenic treated shafts (AISI 4140) mounted
on defected (inner, outer, ball and combined) rolling element bearings were investigated. For this purpose,
the shafts were subjected to conventional heat treatment and a deep cryogenic process which is a
complementary process to conventional heat treatment were applied for four different holding times (12,
24, 36 and 48 hours) at temperature - 140 ° C. After the deep cryogenic treatment, tempering was applied
to shafts at temperature (200 ° C). Five different shaft operating speeds (10, 20, 30, 40, 50 Hz) for a normal
and four different defected rolling element bearings utilized for the shafts. The results obtained from
experiments were analyzed and compared. The results showed that working stability of deep cryogenic
treated shafts differs due to holding times significantly. Key Words: Deep cryogenic treatment, Defected
bearing, Shaft, Vibration Analysis.
Keywords: Deep cryogenic treatment, Defected bearing, Shaft, Vibration Analysis.
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OPTİMİZATİON BY TAGUCHİ METHOD OF SURFACE ROUGHNESS AND VİBRATİON İN TURNİNG
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1

2

In this study, performance of the cutting parameters that used in turning process of AISI 4140 (30-32 HRc)
steel was researched and the optimum machining conditions were identified. Experiments were made
according to Taguchi L16 (21x43) orthogonal array. The evaluation of the experimental results was based
on the signal/noise (S/N) ratio. Control factors that given optimum surface roughness and vibration values
were determined by using the Taguchi method. Four different values for each control factors as: cutting
speeds (100, 150, 200, 250 m/min), feed rates (0.05, 0.10, 0.15, 0.20 mm/rev) and depth of cuts (0.25, 0.50,
0.75, 1 mm) were selected. The effect levels on the surface roughness and vibration of the control factors
with analysis of variance (ANOVA) performed using the experimental results were determined. Finally, the
confirmation tests were performed and showed that the optimization is successfully implemented. Key
words: AISI 4140, Taguchi method, Analysis of variance, Surface roughness, Vibration.
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1

Polyamide 6,6 (PA6,6) is one of the widely used engineering polymers due to the its desireable properties
such as high toughness, strength and chemical resistance. With the addition of reinforcement materials
(such as fibers or particulates) to PA6,6, properties of it further improves and correspondingly usage area
of it expands. In addition to this, simultaneous usage of these reinforcement materials may generate
hybride effect and results in simultaneously improvement in properties of composites. However, one of the
most important factors which provide this simultaneous improvement is the quality of interfacial adhesion
between reinforcement material and matrix material. If there is a good interfacial adhesion between these
constituents, desired properties of composite is obtained and improvement in interfacial adhesion between
them results in improved composite properties. In this study, it was aimed to prepare carbon fiber (CF) and
graphene nanoplatelet (GNP) reinforced PA6,6 matrix hybride composites, generate hybride effect by using
these reinforcement materials simultaneously and obtain simultaneously improved composite properties.
For this purpose, 1,4-phenylene-bis-oxazoline (PBO) was used as matrix modifier (or chain extender) in
order to improve the interfacial adhesion between reinforcement materials and polymer matrix and obtain
improved mechanical, thermal and morphological properties. While CF loading level was fixed at 10 wt.%
and PBO loading level was fixed at 1.0 wt.% in the composites, GNP loading level was changed as 0.1, 0.3
and 0.5 wt.%. In order to evaluate the mechanical and thermal properties of composites, tensile test,
differential scanning calorimetry (DSC) analysis and thermogravimetric analysis (TGA) were performed. In
addition to this, morphological properties of tensile fracture surfaces of composites was evaluated by using
scanning electron microscopy (SEM) analysis.
Keywords: Polyamide 66, Carbon fiber, Graphene nanoplatelet, Chain extender, Mechanical properties
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Bor, gübre sanayisinden ilaç sanayisine, kimya sanayisinden otomobil sanayisine kadar nükleer endüstri
dahil pek çok alanda kullanılan önemli bir madendir. Dünyada bor rezervlerinin %65'ine sahip olan ülkemiz,
dünya üretiminin %32'sini gerçekleştirmektedir. Bor elementinin yaklaşık 150 minerali olmasına rağmen
ticari açıdan boraks, kolemanit, üleksit, kernit, probertit ve szaibelyite daha çok kullanılmaktadır. Fren
sistemleri, taşıtlarda emniyet açısından çok önemli bir yer tutar. Balatalar ise fren sistemlerinin vazgeçilmez
parçalarıdır. Balata kompozitlerini oluşturan malzemeler fiberler (takviye elemanları), yapıştırıcı (bağlayıcı
malzeme), katı yağlayıcılar, sürtünme düzenleyiciler, aşındırıcılar ve dolgu malzemeleri gibi çeşitli
fonksiyonlara sahiptir. Literatürde fren sürtünme malzemeleri olarak çok çeşitli malzemelerin
kullanılabilirliği araştırılmasına rağmen bor ürünleri ile ilgili çalışmalar nispeten çok azdır. Bu çalışmada bor
minerallerinden boraks, kolemanit ve üleksitin fren sürtünme malzemeleri olarak kullanılabilirliği deneysel
çalışmalar yapılarak araştırılmıştır. Bunun için üç farklı miktarda (kütlece %3, %6 ve %9) boraks-kolemanitüleksit üçlüsü içeren balata numuneleri hazırlanmıştır. Numuneler sırasıyla toz karıştırma, 8 MPa basınç
uygulanarak ön şekillendirme ve 150 °C sıcaklıkta 10 MPa basınç altında sıcak şekillendirme işlemleri
uygulanarak üretilmiştir. Numunelerin yoğunluğu Arşimet prensibine göre, sertliği ise Rockwell (HRL) sertlik
ölçme cihazı kullanılarak belirlenmiştir. Sertlik ölçme işlemleri sırasında, batıcı uç olarak 6.35 mm çapında
çelik bilya ile ön yükleme 10 kgf ve tam yükleme 60 kgf yük uygulanmıştır. Sertlik ölçümleri, numunelerin
sürtünen yüzeyinden alınmıştır. Numunelerin aşınma ve sürtünme özellikleri, çapı 280 mm ve sertliği 116
HB olan gri dökme demir diskin kullanıldığı tam ölçekli bir fren balata cihazı kullanılarak belirlenmiştir. Cihaz
tamamen bilgisayarla kontrol edilebilir ve veri toplama yazılımı içermektedir. Her numunenin test öncesi ve
sonrası ağırlıkları belirlenerek özgül aşınma oranı TSE 555 standardına göre hesaplanmıştır. Elde edilen
sonuçlara göre numunelerin sürtünme katsayısının TS 555'e uygun, endüstride uygulanabilir ve literatüre
yakın olduğu görülmüştür. Ayrıca bor minerallerinin numunelerin tribolojik özelliklerine olumlu etki ettiği
gözlemlenmiştir.
Keywords: sürtünme, aşınma,bor,balata,triboloji
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2

In recent years, the use of engineering plastics has increased due to their low production costs and easy
processability. One of the important polymeric engineering materials with a wide range of applications is
polyamide 6,6 (PA6,6), also known as Nylon 6,6. Due to its outstanding properties such as mechanical
performance, corrosion resistance and lightness, PA6,6 is widely used in many commercial areas, especially
in the automotive industry, electric-electronics, construction industry and packaging. Polymeric materials
may be mixed with various materials to improve mechanical and tribological properties of them. One of
these materials is chain extenders. Chain extenders are low molecular weight compounds which can be
added either during polymerization or during reactive extrusion processes. Chain extenders react with the
amino and carboxyl end groups of the polyamide macromolecules to link two or more polymer chains,
thereby increasing the molecular weight. In this study, the effect of three different chain extenders on the
tribological, mechanical and thermal properties of PA6,6 were investigated. For this purpose, 1,4phenylene-bis-oxazoline (PBO), 1,1′-carbonyl-bis-caprolactam (CBC) and amino propyl isobutyl polyhedral
oligomeric silsesquioxane (POSS) were used as chain extenders to improve tribological, mechanical and
thermal properties of PA6,6. These three different chain extenders at various loading levels were mixed
with PA6,6 using a laboratory type twin-screw micro-compounder and composite materials were produced
by molding in a laboratory type injection-molding machine. Finally, in order to determine the tribological
properties of the produced composite materials, a pin-on-disc mode tribometer was used for the adhesive
wear test. Tensile test was performed to determine the mechanical properties of samples, and differential
scanning calorimeter (DSC) analysis was performed to determine the thermal properties of materials. Note:
“This study was supported by Kocaeli University Scientific Research Projects Unit under project number
2016/005”
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The carbon fibres have a unique combination of outstanding properties such as mechanical, pyhsical and
chemical properties. While they exhibit high strength and stiffness, high modulus values, high resistance to
corrosion, they have lower density compared to universal materials. Due to their outstanding properties
the carbon fibres find widely usage areas in aerospace, aviation, marine and automotive industries. The
carbon fibre reinforced polymeric composite materials are exposed to solid particle erosion especially in
aviation and aerospace applications. The solid particle erosion causes severe damage of workpieces and
economic life of workpiece become much more shorter. In this study solid particle erosion behavior of
carbon fibre composites were investigated. The samples were tested in universal particle erosion wear test
machine. Effect of particle impact angles ( 15,30,45,60,75 and 90 ), orientation of carbon fibres ( 0/90 and
+45/-45 ) were examined by using 120 mesh alumina erodent particles.
Keywords: Carbon Fibre, Composites, Solid Particle Erosion, Resin
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Fren sürtünme malzemeleri genel olarak bağlayıcılar, fiberler, sürtünme düzenleyiciler ve dolgu
malzemeleri olmak üzere dört grupta sınıflandırılabilir. Bağlayıcılar, yüksek sıcaklıklara karşı oksidasyon
direnci ve termal kararlılığı yüksek olan sıvı veya toz formundaki yapıştırıcılardır. Fiberler, takviye
malzemeleri veya güçlendiriciler olarak da bilinir. Sürtünme düzenleyiciler aşındırıcı (abrazif) olan ve
aşındırıcı olmayan olarak ikiye ayrılır ve balataların sürtünme ve mekanik özelliklerini arttırma veya
iyileştirme görevi yaparlar. Dolgu malzemeleri ise balataların üretilebilirliğini arttırmak ve maliyeti azaltmak
için kullanılır. Fren balata kompozitlerini oluşturmak için kullanılan malzemelerin cinsi, şekli, boyutu ve
miktarının doğru seçimi aşınma ve sürtünme özelliklerini belirlemede önemli rol oynamaktadır. Bu
çalışmanın amacı fren sürtünme malzemelerinin partikül boyutunun tribolojik özelliklere etkisini
araştırmaktır. Öncelikle fren balata numunelerini oluşturan malzemeler belirlenmiştir. Malzemeler
belirlenirken literatür, maliyet ve temin etme kolaylığı göz önüne alınmıştır. Malzemelerin boyutları ise farklı
mesh boyutlarına sahip eleklerden geçirilerek belirlenmiştir. Aynı içeriğe sahip üç numune için tüm
malzemelerin boyutu 355 µm, 196 µm ve 120 µm olacak şekilde malzemeler sırasıyla 45, 75 ve 125 mesh
açıklığına sahip eleklerden geçirilmiştir. 0.001 g hassasiyetindeki terazide ağırlıkları belirlenen malzemeler
özel olarak imal edilmiş toz karıştırma cihazında 10 dakika karıştırılarak homojen bir karışım elde edilmiştir.
Elde edilen karışım, soğuk pres kalıbına aktarılarak oda sıcaklığında 8000 kPa basınç altında 2 dakika
boyunca preslenmiştir. Sıcak presleme aşamasında kalıpların alt ve üst tablaları 150 °C ısıtılarak numuneler
10 dakika boyunca hidrolik pres yardımıyla 10000 kPa basınca maruz bırakılmıştır. Üretilen numunelerin
yoğunluğu Arşimet prensibine göre, sertliği ise Brinell sertlik ölçme cihazı (62.5 kgf yük ve 2.5 mm bilye çapı)
kullanılarak belirlenmiştir. Aşınma ve sürtünme testleri için tamamen bilgisayarla kontrol edilebilir ve veri
toplama yazılımı içeren tam ölçekli bir fren balata cihazı kullanılmıştır. Numunelerin özgül aşınma oranları
TSE 555 standardında belirtildiği gibi kütle metoduna göre hesaplanmıştır. Sonuç olarak malzeme
boyutunun fren sürtünme performansını etkilediği görülmüştür.
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Otomotiv fren balataları çok çeşitli toz malzemelerinin bir araya getirilip preslenmesiyle oluşan kompozit
malzemelerdir. Üretim parametrelerinin yanı sıra kullanılan malzemelerin cinsi, şekli, boyutu ve miktarı
sürtünme performansını önemli derecede etkilemektedir. Fren sürtünme malzemeleri genel olarak
bağlayıcılar, fiberler, sürtünme düzenleyiciler ve dolgu malzemeleri olmak üzere dört grupta
sınıflandırılabilir. Sürtünme düzenleyiciler aşındırıcı (abrazif) olan ve aşındırıcı olmayan olarak ikiye ayrılırlar.
Fonksiyonları ise balataların sürtünme ve mekanik özelliklerini arttırmak veya iyileştirmektir. Bu çalışmada
aşındırıcı olmayan sürtünme düzenleyicilerden pirinç talaşının aşınma ve sürtünmeye olan etkisi deneysel
olarak araştırılmıştır. Bunun için üç farklı boyutta (0.9, 1.15 ve 1.5 mm uzunlukta ve 0.23 mm çapta) pirinç
talaşı içeren fren balatası numuneleri hazırlanmıştır. Numuneler sırasıyla toz karıştırma, 8 MPa basınç
uygulanarak ön şekillendirme ve 150 °C sıcaklıkta 10 MPa basınç altında sıcak şekillendirme işlemleri
uygulanarak üretilmiştir. Üretilen numunelerin yoğunluğu Arşimet prensibine göre, sertliği ise Brinell sertlik
ölçme cihazı (62.5 kgf yük ve 2.5 mm bilye çapı) kullanılarak belirlenmiştir. Bütün numuneler, çapı 280 mm
ve sertliği 116 HB olan gri dökme demir diskin kullanıldığı tam ölçekli bir fren balata cihazında test edilmiştir.
Cihaz tamamen bilgisayarla kontrol edilebilir ve veri toplama yazılımı içermektedir. Numunelerin özgül
aşınma oranları TSE 555 standardında belirtildiği gibi kütle metoduna göre hesaplanmıştır. Elde edilen
sonuçlara göre numunelerin sürtünme katsayısının TS 555'e uygun ve literatüre yakın olduğu, pirinç talaşı
boyutunun ise tribolojik özellikler üzerinde belirgin bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.
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Management of Organic Fraction of Municipal Solid Waste (OFMSW) is gaining interest in the recent years
in Turkey. Instead of landfilling, composting and anaerobic digestion technologies are points of interest in
researches. Batch type dry anaerobic digestion systems are performing better than wet anaerobic digestion
systems because of their ability to handle stackable waste types which includes contaminants like stone,
sand, woody components etc. It is relatively a cheaper method then continuous systems. In order to
determine the biogas production via batch type dry anaerobic digestion system with OFMSW generated in
Kocaeli, a pilot scale batch type dry anaerobic digestion system was designed and built. Digesters consists
of water jacket to maintain the desired digestion temperature, percolate collection tank, recirculation
pump, heating system and gas collection lines with gas counters. Two digesters were connected to a single
recirculation pump with four pneumatic actuated butterfly vanes. Percolate, collected in percolate tanks,
was recirculated to digesters with these equipment. It was found that positive displacement pumps with
DN 50 piping is adequate for the pilot sized batch type dry anaerobic digestion system. Polypropylene (PP)
pipes, PP flanges, PP neck pipe ends, PVC neck pipe ends, klinger and rubber gaskets, gas relief valves were
also used in the system. Rubber gaskets work better than klinger gaskets and PVC neck pipe ends are more
durable than PP neck pipe ends in pump and flange connections, respectively. Preliminary results indicate
that up to 65% methane yield can be achieved by using this system while utilizing food waste.
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pH is an important factor in anaerobic digestion systems since the bacteria groups working during hydrolysis
to acedogenesis and methanogenesis phases work best under acid and basic conditions, respectively. Low
pH levels could inhibit the whole anaerobic digestion process. It should be carefully monitored and adjusted
when necessary. In this study, pH adjustment in batch type dry anaerobic digestion system was investigated
experimentally. Two digesters, namely D1 and D2, were fed with organic waste and cow manure. It was
observed pH levels of D1 and D2 digesters were stayed constant around 5,91 and 5,26 and methane levels
were 12,8% and 1,8% respectively. In order to start the methanogenesis phase, a treatment plan to adjust
pH levels was made. While digester D1 was treated with NaOH, digester D2 was treated with caustic lime
and NaHCO3. After treatments, pH levels of D1 and D2 digesters were 7,22 and 6,88. Methane yield of D1
digester showed a slight decrease first and then rose up to 67,7%. On the other hand, methane yield of
digester D2 increased slowly to 13% and pH level decreased from 6,88 to 5,75 during this period. Preliminary
results obtained from this experiment that using NaOH in pH adjustment is an adequate method for dry
anaerobic digestion systems.
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Low density, easy formability and easy productibility of thermoplastic polymers makes them popular in
industrial applications as a renewable structures day by day. On the other hand low thermal resistance,
elastic modulus values and dimensional stability restricts the thermoplastic polymer’s industrial usages. To
overcome these inabilities of polymeric materials, they are reinforced by particle and/or fibre materials. In
this study polypropylene polymer is chosen as a matrix material and reinforced with ground walnut shell
particles (between 20μm-100μm) at various weight ratios (1, 3, 5, 10 %wt). Walnut shell reinforced
composite melt was mixed by lab scale twin screw extruder and samples were manufactured by using lab
scale injection molding machine. Solid particle behavior of walnut Shell reinforced PP samples were
examined by universal solid particle erosion test system. Solid particle erosion tests were performed at
ambiante temperature at two impingement angle (30° and 90°) with 80 mesh sized Al2O3 particles. Erodent
particles were sprayed onto the samples with 3 bar pressure for 10 seconds. Erosion rate of the samples
were investigated by examination of weight loss and wear volume of samples. As a result of solid particle
erosion tests, walnut shell reinforcement has no significant effect on the the solid particle erosion resistance
of PP. All samples were worn higher at 30° compared to 90° impingement angle. It was clearly seen that at
impingement angle of 90° there has no weight loss, but after optic profilometer studies all of the samples
have showed volume loss as a result of severe plastic deformations. According to test results PP composites
show ductile wear behavior and walnut shell reinforced composites could be used as an ecofriendly
material at industrial applications.
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Hızla gelişen otomotiv sektöründe can ve mal kayıplarını önlemek için fren sistemleri üzerinde yoğun
araştırmalar yapılmaktadır. Fren sistemlerinde sürtünme parçası olarak balatalar kullanılmaktadır. Etkili bir
frenleme performansı açısından balataların sürtünme katsayısının yüksek olması istenmektedir. Balataların,
sürtünme-aşınma özellikleri kullanılan içerik ve üretim aşamalarına bağlı olarak değişmektedir. Bu
çalışmada, keçiboynuzu (harnup) atık ürünleri toz haline getirilerek otomotiv fren balatası numuneleri
hazırlanmıştır. Balata numunesi üretimi için belirlenen içerik sabit tutulmak suretiyle keçiboynuzu tozları
farklı oranlarda (kütlece %3, %6 ve %9) ilave edilerek 3 çeşit ürün oluşturulmuştur. Bu ürünler, toz
metalurjisi üretim tekniklerinden faydalanılarak üretilmiştir. Bunun için belirlenen içeriğin öncelikle
homojen olarak karışımları sağlanmış, daha sonra sıcak presleme yöntemi ile kalıplarda son şekilleri
verilmiştir. Üretimi yapılan balata numunelerinin sürtünme, aşınma, sertlik ve yoğunluk analizleri yapılarak
keçiboynuzu tozu kullanımının etkileri ve sonuçları değerlendirilmiştir.
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Bu çalışmada, atık muz ağacı kabuğunun toz haline getirilerek otomotiv fren balatası malzemesi olarak
kullanımı araştırılmıştır. Bunun için toz metalurjisi üretim tekniklerinden faydalanılarak 3 farklı numune
üretilmiştir. Belirlenen içerik sabit tutulmak suretiyle muz ağacı atık tozları farklı oranlarda (kütlece %3, %6
ve %9) ilave edilmiştir. Öncelikle içeriklerin homojen olarak karışımları sağlanmış, daha sonra sıcak presleme
yöntemi ile kalıplarda son şekilleri verilmiştir. Üretimi yapılan balata numunelerinin sürtünme, aşınma,
sertlik ve yoğunluk analizleri yapılarak balatalarda muz ağacı atık tozu kullanımının etkileri ve sonuçları
değerlendirilmiştir.
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SERTLEŞTİRİLMİŞ AISI 420 ÇELİĞİNİN TORNALANMASINDA TAGUCHİ YÖNTEMİ KULLANILARAK
TAKIM AŞINMASI İÇİN KESME PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU
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Bu çalışmada, sertleştirilmiş AISI 420 martenzitik paslanmaz çeliğin (46 HRC) CVD yöntemiyle
TiCN/Al2O3/TiN kaplanmış tungsten karbür takımlarla sert tornalanmasında en düşük takım aşınması (Vb)
değerleri için optimum kesme parametreleri belirlenmiştir. Deneyler, Taguchi L9 deney tasarımına göre
yapılmıştır. Kontrol faktörü olarak üç farklı kesme derinliği, üç farklı ilerleme hızı ve üç farklı kesme hızı
değerleri seçilmiştir. Ayrıca deneysel sonuçlar kullanılarak yapılan Varyans analizi (ANOVA) ile kontrol
faktörlerinin takım aşınması üzerindeki etki seviyeleri belirlenmiştir.
Keywords: AISI 420, takım aşınması, taguchi yöntemi, ANOVA
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DIN 1.2379 TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE OPTİMUM TORNALAMA ŞARTLARININ TAGUCHI
METODU İLE BELİRLENMESİ
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Bu çalışmada, DIN 1.2379 soğuk iş takım çeliğinin tornalanmasında, optimum yüzey pürüzlülüğünü veren
kesme parametreleri Taguchi optimizasyon metodu ile belirlenmiştir. Tornalama deneyleri, Taguchi L18
(21x34) ortogonal (dikey) dizinine göre yapılmış, deney sonuçlarının değerlendirilmesinde sinyal/gürültü
(S/N) oranı esas alınmıştır. Kesme parametreleri olarak iki farklı kesici takım (Al2O3+TiC matris esaslı
kaplamasız karma alümina seramik ve Al2O3+TiC matris esaslı ve PVD yöntemiyle TiN kaplı seramik, üç farklı
malzeme (CHT, DCT36, DCTT36), kesme hızı (50, 100, 150 m/dak), ilerleme hızı (0,08, 0,16, 0,24 mm/dev)
ve üç farklı kesme derinliği (0,25, 0,50, 0,75 mm) seçilmiştir. Kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü
üzerindeki etki oranlarını belirlemek için deneysel sonuçlar kullanılarak Varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır.
Son olarak doğrulama deneyleri yapılmış ve optimizasyonun başarıyla uygulandığı görülmüştür.
Keywords: DIN 1.2379, Taguchi metodu, Varyans analizi, Yüzey pürüzlülüğü
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AISI 316 ÇELİĞİNİN KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ TİCN KAPLI TAKIMLARLA İŞLENMESİNDE
KESME ŞARTLARININ OPTİMİZASYONU
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Bu çalışmada, AISI 316 östenitik paslanmaz çeliğin kriyojenik işlem uygulanmış TiCN kaplı takımlarla
işlenmesinde Taguchi metodu uygulanarak kesme şartları optimize edilmiştir. Deneyler L18 (2x3x3) tam
faktöriyel deney tasarımına göre, kriyojenik işlem uygulanmış (Kİ) ve uygulanmamış takımlar (İ) kullanılarak
üç farklı kesme hızı (120, 140 ve 160 m/dak) ve üç farklı ilerleme (0,15, 0,3 ve 0,45 mm/dev) değerinde
gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonucunda yüzey pürüzlülüğü ve esas kesme kuvveti değişimleri incelenmiş ve
bu performans karakteristikleri için kesme şartlarının optimum seviyeleri belirlenmiştir. Ayrıca, varyans
analizi (ANOVA) ile kesme şartlarının performans karakteristikleri üzerindeki etki seviyeleri tespit edilmiştir.
Diğer yandan, kriyojenik işlemin kesici takımın aşınma performansı üzerindeki etkisi de değerlendirilmiştir.
Keywords: kriyojenik işlem, yüzey pürüzlülüğü, kesme kuvveti, taguchi optimizasyon
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. NURSEL ALTAN ÖZBEK

TUNGSTEN KARBÜR TAKIMLARDA KRİYOJENİK İŞLEM SICAKLIĞININ TAKIM AŞINMASI ÜZERİNE
ETKİLERİ
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Bu çalışmada, AISI H11 sıcak iş takım çeliğinin tornalanmasında kriyojenik işlemin takım aşınması üzerine
etkileri araştırılmıştır. Deneylerde TiCN+Al2O3+TiN kaplı tungsten karbür takımlar kullanılmıştır. Kesici
takımlar üzerine 6 saat süre ile -80 °C’de sığ kriyojenik işlem ve -196 °C’de derin kriyojenik işlem
uygulanmıştır. Tornalama deneyleri 0,15, 0,18 ve 0,21 mm/dev olmak üzere 3 farklı ilerleme hızı ve 200, 240
ve 280 m/dak olmak üzere 3 farklı kesme hızında gerçekleştirilmiştir. Deneysel sonuçlar kriyojenik işlemin
kesici takımın aşınma direncini artırdığını göstermiştir. Bununla birlikte sığ kriyojenik işleme kıyasla derin
kriyojenik işlem daha iyi aşınma direnci sağlamıştır.
Keywords: derin kriyojenik işlem, sığ kriyojenik işlem, tungsten karbür, takım aşınması
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EFFECT OF NUT SHELL REİNFORCEMENT ON ADHESİVE WEAR BEHAVİOUR OF
POLYPROPHELENE (PP) MATRİX COMPOSİTES
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PP is a well known thermoplastic material that has a large usage area in automotive industry, mechanical
engineering, packaging industry and electronics due to its cheapness and reasonable mechanical properties.
On the other hand, poor thermal barrier performance and low modulus are the disadvantages of this
material. PP can not be used as raw material to produce optical and esthetic appeal parts because of its
easy to scratch structure. To eliminate these disadvantages of PP, it is reinforced by particle and/or fibre
materials in general. Nut shell is a natural material which has cheap economical or industrial value. It is
mostly burned and used as heat source in winter or has some limited industrial usage. In this study
polypropylene matrix material reinforced with ground nut shell particles, sized between 20 μm and 100 μm
at various weight ratios (1, 3, 5, 10 %wt). Nut Shell reinforced PP samples were melt mixed using laboratory
scale twin screw extruder and samples were produced by injection molding method. Ball on disc test
method was used to determine effects of nut shell reinforcement on adhesive wear behaviour of PP. Tests
were performed under normal load of 20 N and 0,13 m/s rotating speed along 150 m sliding distance. %3
wt nut shell reinforced PP composites showed the best resistance against wear according to test results,
but over this reinforcement rate nut shell reinforcement has negative effect on the adhesive wear
behaviour of PP.
Keywords: PP, Nut shell, Thermoplastic composite, Adhesive Wear
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Güvenlik önlemlerinin sürekli arttırılmasına çalışıldığı günümüzde ön planda olan çalışma alanlarından bir
de yangın güvenlik önlemleridir. Yangın güvenlik önlemleri, günümüzde sadece yangını söndürme odaklı
değil, yangın durumunda ortamdan sağlıklı bir şekilde uzaklaşabilecek şartların sağlanması, yaşam
mahallinin yangın sonuçlarından olabildiğince az etkilenmesi, alev yayılmasının sınırlandırılması, ortam
havasının yanma sonu gazlardan arındırılması gibi başlıklar üzerine yoğunlaşılarak geliştirilmeye
çalışılmaktadır. Bu çalışmalardaki en temel etken yapı malzemeleridir. Yapı elemanlarının birçok özelliğinin
geliştirilmesi yangın güvenlik önlemlerinin iyileştirilmesinde odak noktasıdır. Yapı malzemelerinin yangın
güvenliğinde etkin rol oynayan özellikleri, yapı malzemelerine genel bir yaklaşım getiren Yapı Malzemeleri
Direktifi’nin “Yangın Durumunda Emniyet” alt başlığında yer almaktadır. Yapı malzemelerinin bu
özelliklerinin geliştirilebilmesi ve yapılan çalışmaların sonuçlarının doğrulanabilmesi için yangın şartlarının
oluşturulması gerektiği aşikardır. Yangın şartlarının oluşturulduğu ve yapı malzemelerinin yangın güvenliği
konusundaki önemli özelliklerinin test edildiği deney düzeneğine Yangın Dayanım Test Fırını adı
verilmektedir. Yangın Dayanım Test Fırınları da günümüzde yangın güvenliği alanındaki çalışmalar içerisinde
önemli bir yere sahiptir. Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı’nın uyumlaştırılması aşamaları kapsamında
ülkemizde yangına dayanıklılık deney kuralları TS EN 1363-1 standardı ile belirlenmiştir.
Keywords: Yangın Dayanım Test Fırını,Yapı Malzemeleri,Yangın
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Aluminum alloys are widely used in automobile, aviation and aerospace industries etc. In this study,
AA6082-T6 aluminum alloy sample was drilled by abrasive waterjet (AWJ). Hole diameters are 10 mm. The
variable parameters in abrasive waterjet were abrasive flow rate, standoff distance, traverse speed and
water pressure. Water pressure was between 250 – 450 MPa, and traverse speed was between 120 – 360
mm/min in the study. Standoff distance was chosen between 1 – 5 mm and abrasive flow rate was between
60 -300 gr/min as other parameters. After drilling, cylindricality and ovality of holes were investigated. Also
inaccuracy in holes was found. Diameter deviation in top and bottom surface of sample was also measured
to find out taper of holes. To make these measurements, samples was scanned and 3D model was created.
The experimental results show that, an increase in traverse speed causes worsening in hole geometry. At
high and low abrasive flow rates, cylindricality of holes was corrupted. When standoff distances 2 and 3
mm, hole geometry was quite near to cylinder than other standoff distances. As water pressure increases,
the quality of holes got better.
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Yangın önlemleri kapsamında yapılan çalışmaların yangın söndürme dışında yapı malzemelerinin yangın
dayanımlarını iyileştirmesine de yönelmesi yapı elemanlarının yangın dayanımlarının test edildiği yangın
dayanım test fırınlarını da önemli bir çalışma noktası haline getirmiştir. Ülkemizde TS EN 1363-1 standardı
ile belirlenen, sanki yangın koşullarının oluşturularak yapı malzemelerinin yangın dayanımlarının incelendiği
yangın dayanım test fırınlarının termodinamik ve nümerik analizleri bu fırınların ilgili standart şartlarını
sağlayıp sağlamadığı konusunda önem taşımaktadır. Bu çalışmada 1x1x1 m3 ölçülerinde 3 boyutlu bir yangın
dayanım test fırını tasarlanarak HAD(Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) analizi gerçekleştirilmiştir. Yakıt
olarak propan, yakıcı gaz olarak ise havanın kullanıldığı, zamana bağlı gerçekleştirilen HAD analizinde;
tasarlanan yangın dayanım test fırını içerisinde yanma sonucu oluşan gazların analiz süresince akış
hareketleri irdelenerek ters simetrik tasarlanan 4 brülör konumunun yanma reaksiyonuna etkisi
gözlemlenmiştir. Yakıt debisinin ilerleyen zamana göre nispeten yüksek olduğu ilk 10 saniye boyunca
brülörler arası mesafenin yanma reaksiyonunu özellikle egzoza en yakın ve en üstte bulunan 1 numaralı
brülörde oldukça olumsuz etkilediği, aynı zamanda bu olumsuz etkiye 1 numaralı brülör konumunun fırın
tavanına diğer brülöre göre daha yakın olmasının da sebep olduğu belirlenmiş, yakıt debisinin analiz
başlangıcına göre oldukça düşük olduğu 60. saniyede bu olumsuz etkinin ortadan kalktığı görülerek analiz
sonlandırılmış ve brülör konumlarının yeniden tasarlanması gerektiği belirlenmiştir.
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In this study, forgability of AA-7075 aluminum alloy was investigated. The aluminum alloy was forged in
closed-die with a hydraulic press. After forging, the forged samples were sectioned and microscopic
investigation was done. Also hardness profiles of samples were examined. Brinell method was used in
hardness measurements. Before microscopic investigation, surface of samples was grinded and polished.
Forging affected middle of specimens mostly. The grain boundaries were easily observed. In these forging
zones, fine grains were obtained. As a result of these fine grains, grain boundaries increased. Due to this,
strength and hardness of aluminum increased significantly especially in forging zones. In microscopic
examination, grain elongation was observed in forging direction. With hardness measurements and
microscopic examinations, it can be said that AA-7075 aluminum alloy was forged efficiently under
operation conditions.
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KESİCİ TAKIMLARA UYGULANAN KRİYOJENİK İŞLEMİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN
TAGUCHİ YÖNTEMİYLE OPTİMİZASYONU
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Bu çalışmada, derin kriyojenik işlem uygulanmış kaplamalı ve kaplamasız karbür takımlar kullanılarak, AISI
O2 soğuk iş takım çeliği üzerinde yüzey pürüzlülüğü deneyleri yapılmıştır. Soğuk iş takım çeliğinin
tornalanmasında, optimum yüzey pürüzlülüğünü veren kesme parametreleri Taguchi optimizasyon metodu
ile belirlenmiştir. Tornalama deneyleri, Taguchi L16 (43) ortogonal (dikey) dizinine göre yapılmış, deney
sonuçlarının değerlendirilmesinde sinyal/gürültü (S/N) oranı esas alınmıştır. Kesme parametreleri olarak
dört farklı kesici takım, kesme hızı (150, 200, 250, 300 m/dak), ve ilerleme hızı (0,08, 0,16, 0,24, 0,32
mm/dev) seçilmiştir. Kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etki oranlarını belirlemek için
deneysel sonuçlar kullanılarak Varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Son olarak doğrulama deneyleri yapılmış
ve optimizasyonun başarıyla uygulandığı görülmüştür.
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Diesel engines provide superior performance, fuel economy and CO2 characteristics while meeting
transportation demands of society. However, their particle matter (PM) emissions, which are one of the
most toxic air pollutants, have to be minimized seriously for an engine to comply with the legislations. PM
emissions are the inevitable combustion products due to the nature of diesel engine combustion and are
mainly composed of carbon, hydrocarbons and inorganics. They are in the size range from 20 to 200 nm
and diesel particle filter (DPF) has been the most effective solution to minimize them for the last decade as
it can reduce PM’s with efficiency over 90%. On the other hand, a DPF may have negative impacts on the
engine performance and fuel economy if the exhaust back pressure, due to the DPF loading, increases to
unacceptable levels. Therefore, developing an efficient DPF requires innovative design of filter
microstructure to maximize DPF efficiency while keeping the exhaust back pressure typically at an
acceptable low levels. Consequently, it is difficult to achieve simultaneous better values of the pressure
drop and filtering yield. Porous SiC based materials with rod-like crystals on the grains were produced by
partial reaction sintering under flowing nitrogen gas to provide higher filtration efficiency. SiC powders with
different particle sizes (average particle size 12 and 24 microns) and Si3N4 powders with different
polymorphs (alpha and beta) and different particle sizes (average particle size 0.5 for α-Si3N4 and 4 µm for
β-Si3N4) were used in order to observe particle size and Si3N4 powder polymorphs on microstructural
evolution. Sm2O3, Y2O3 and CaF2 were used as sintering additives to modify microstructure. Designed
compositions were prepared in plenatory ball mill, slurries were dried in rotary evaporator, powders were
shaped with dry pressing and sintering was carried out at 1600oC for 2 hours under
Keywords: Particle Matters, Diesel Engines, Particle Filter, Silicon Carbide, Silicon Nitride, Microstructure
Corresponding Author: Prof. Dr. ŞEREF SOYLU

EXPERIMENTAL STUDY ON ULTRASONIC ASSISTED DRILLING OF AA6061-T6
Araş. Gör. ESER YARAR - Kocaeli Üniversitesi - Makine Mühendisliği
Prof. Dr. SEDAT KARABAY - Kocaeli Üniversitesi - Makina Mühendisliği
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2

Various hybrid production processes were developed to increase the efficiency of manufacturing methods.
From here, the drilling process was transformed into a hybrid production process by applying ultrasonic
vibration. In this study, ultrasonic vibrations were applied to the workpiece via ultrasonic generator and
transducer. The aim of this study is to experimentally investigate the effects of ultrasonic assisted drilling
on cutting forces and surface roughness. AA6061-T6 was selected because of increasing use in many areas
such as aviation, aerospace, computers and health. Experiments were performed at different feedrates and
different rotation speeds, at different frequencies and constant amplitude. According to the results, in
experiments with ultrasonic vibration assistance, much better results were conducted in terms of the
vibration-free drilling in surface roughness and cutting forces. It was also observed that the ultrasonic
vibration assistance may increase the cutting force and surface roughness values at some parameters.
Keywords: AA6061, cutting force, drilling, surface roughness, ultrasonic assistance
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THE EFFECTS OF ULTRASONIC ASSISTED DRILLING ON TOOL WEAR
2
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There are many studies on the effects of ultrasonic assisted drilling on cutting forces and surface roughness.
However, there is few work on the effects of ultrasonic vibration on tool wear. This study is about how
ultrasonic assisted drilling affects the tool wear. Aluminum preferred because of its many positive features
in the study. Two different drill type was used (8 mm diameter) coated HSS-G TiN and uncoated HSS-G in
the experiments. Ultrasonic vibration applied to the workpiece at constant frequency and constant
amplitude. Experiments were repeated at constant feed rate and rotational speed. Tool wears were
visualized by SEM (scanning electron microscope) and the analyzes were made comparatively on these
images. According to the results, ultrasonic assisted drilling can reduce adhesive wear on cutting edges. On
the other hand, it was observed that it can cause abrasive wear on tool tip.
Keywords: Aluminum, drilling, tool wear, ultrasonic assistance
Corresponding Author: Araş. Gör. ESER YARAR

HASTELLOY C276’NIN FREZELENMESİNDE MİNİMUM MİKTARDA YAĞLAMA
PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU
2
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Minimum Miktarda Yağlama (MMY), klasik kesme sıvılarının ortaya çıkardığı çevre, işçi sağlığı ve üretim
maliyetleri gibi olumsuzlukları en aza indirmek için kullanılan yeni nesil bir soğutma/yağlama yöntemidir.
Ancak bu sistem kendi içerisinde çok sayıda değişkeni barındırmaktadır. Dolayısıyla, bu değişkenlerin
optimize edilmesi sistemin daha efektif çalışması için son derece önemlidir. Bu çalışmada, Hastelloy C276
gibi işlenebilirliği zor bir malzemenin frezelenmesi ile bu soğutma/yağlama sistemine ait debi, püskürtme
açısı ve püskürtme basıncı gibi parametrelerin optimizasyonu amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bir
dizi deney yapılmış ve parametrelerin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisi incelenmiştir. Deneyler boyunca
işlenebilirlik üzerinde yüksek etkiye sahip olan kesici takım, kesme hızı, ilerleme ve kesme derinliği sabit
tutularak bu parametrelerin etkisi ortadan kaldırılmıştır. Deney tasarımında Taguchi L9 dikey dizini
kullanılarak deney sayısı azaltılmıştır. İşleme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkilerini
araştırmak için istatistiksel analiz yöntemi olarak sinyal-gürültü oranı (S/N) ve varyans analizi (ANOVA)
kullanılmıştır.
Keywords: Hastelloy C276, yüzey pürüzlülüğü, MMY, frezeleme, Taguchi metodu
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PMD 23 ÇELİĞİNİN FREZELENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAGUCHİ METODU VE
BULANIK MANTIK KULLANILARAK OPTİMİZASYONU
2
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Kesme sıvısı, kesme bölgesindeki ısıyı azaltarak işlenebilirliği geliştirdiği için talaş kaldırma işlemlerinde
yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, soğutma, yağlama ve talaşı uzaklaştırma gibi önemli görevleri de
yerine getirmektedir. Bununla birlikte, geleneksel kesme sıvılarının kullanımı çevre, insan sağlığı ve üretim
maliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Son yıllarda, bu problemi çözmek için Minimum Miktarda Yağlama
(MMY) sistemi tercih edilmektedir. MMY sisteminin hem sağlık hem de üretim verimliliği üzerindeki olumlu
etkileri nedeniyle sürbürülebilir üretim her gün artmaktadır. Bu çalışmada, toz metalurjisi ile üretilen PMD
23 çeliğinin seramik takımlar ile frezelenmesinde kesme parametreleri ve soğutma/yağlama yönteminin
yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Frezeleme deneyleri esnasında iki farklı soğutma/yağlama
yöntemi (kuru, minimum miktarda yağlama), üç farklı kesme hızı (500, 600, 700 m/dak) ve üç farklı ilerleme
değeri (0.05, 0.1, 0.15 mm/dev) kullanılmıştır. Kesme derinliği tüm deneylerde sabit tutulmuştur. Deney
tasarımı için Taguchi L18 ortogonal dizini tercih edilmiştir. İşleme parametrelerinin ortalama yüzey
pürüzlülüğü üzerindeki etkisini tanımlamak için varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.
Keywords: PMD 23, yüzey pürüzlülüğü, MMY, frezeleme, Taguchi metodu
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RECENT DEVELOPMENTS İN PASSİVE HEAT TRANSFER ENHANCEMENT TECHNİQUES FOR
MİCRO-COOLİNG TECHNOLOGY
2
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With the rapid development and increasing performance of micro devices used in computer and electronic
industry, heat dissipation occuring in this devices increases seriously, which has reached 300 W/cm2. Due
to traditional air conditioning methods scuh as air cooling aren’t enough for these type of applications, the
requirement of new reliable and effective heat transfer enhancement techniques arises. Heat transfer
enhancement techniques are very essential issue because of importance of material and energy savings
and these techniques are classified as active, passive ans compound techniques. In this study, it has been
prefered passive methods becuse of doesn’t require any external power, wide application area, ensuring
good enhancement with acceptable pressure drop and simplicity. Moreover, our particular interest is only
surface modification instead of inserts and additives among passive enhancement methods. In this context,
an effort has been made to carry out extensive literature review of in this area. It has been concluded that
overall heat transfer performance can be improved significantly owing to related surface modifications.
Keywords: Microchannel design, surface modification, heat transfer enhancement
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FARKLI KONSANTRASYONLARDA Kİ AL2O3–SU NANOAKIŞKANIN TERMAL-HİDROLİK
PERFORMANSININ NÜMERİK OLARAK İNCELENMESİ
1
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Bu çalışmada sabit ısı akısı uygulunan dairesel kesitli kanallar içerisinde akan Al2O3–su nanoakışkanının,
farklı konsantrasyonlardaki ısı transferi ve basınç düşüşü incelenmiştir.İnceleme farklı çaplarda fakat aynı
yüzey alanına sahip iki ayrı dairesel kesitli kanalda yapılmış olup, ilgili kanal çapları sırasıyla minikanal ve
mikrokanal olarak adlandırılan 1mm ve 100 µm’dir.Bu kapsamda, her iki kanal için ayrı ayrı %1, %2, %5 ve
%8 olacak şekilde, farklı konsantrasyonlara sahip Al2O3–su nanoakışkanının suya göre, ısı transferi ve basınç
düşüşü değerleri,sonlu hacimler yönetimi kullanılarak nümerik olarak analiz edilmiştir.Kanal çapının
etkisinin de göz önüne alındığı bu çalışmada Al2O3–su nanoakışkanının,suya göre ısı transferini artırdığı
tespit edilmiştir.
Keywords: Nanoakışkan, sonlu hacimler yöntemi, termal-hidrolik analiz
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FARKLI KONSANTRASYONLARDA CUO–SU NANOAKIŞKANINTERMAL-HİDROLİK
PERFORMANSININ NÜMERİK OLARAK İNCELENMESİ
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Bu çalışmada sonlu hacimler yönetimi kullanılarak, sabit ısı akısı uygulunan dairesel kanallar içerisinde akan
Cuo–su nanoakışkanın, farklı konsantrasyonlarda ki ısı transferi ve basınç düşüşü incelenmiştir. İnceleme
farklı çaplarda fakat aynı yüzey alanına sahip iki ayrı dairesel kesitlikanalda yapılmış olup, ilgili kanal çapları
sırasıyla minikanal ve mikrokanal olarak adlandırılan 1mm ve 100 µm’dir. Bu kapsamda, her iki kanal için
ayrı ayrı %1, %2, %5 ve %8konsantrasyonlara sahip Cuo–su nanoakışkanın suya göre,ısı transferi ve basınç
düşüşü değerleri sonlu hacimler yönetimi kullanılarak nümerik olarak analiz edilmiştir. Kanal çapının
etkisinin de göz önüne alındığı bu çalışmada,Cuo–su nanoakışkanının suya göre ısı transferini iyileştirdiği
tespit edilmiştir.
Keywords: Nanoakışkan, sonlu hacimler yöntemi, termal-hidrolik analiz
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17-4 PH PASLANMAZ ÇELİKLERİN TORNALANMASI SIRASINDA FARKLI KAPLAMA TİPLERİNİN
YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
1
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Bu çalışmada sanayide yaygın olarak kullanılan ve kullanım alanı her geçen gün genişleyen 17-4 PH
paslanmaz çeliğinin farklı kaplama türlerine sahip kesici takımlar ile tornalanması sırasında değişen kesme
parametrelerinin yüzey kalitesine etkileri araştırılmıştır. Deneysel çalışmalar CNC Torna tezgâhı kullanılarak,
PVD ve CVD kaplamalı aynı özelliklere sahip takımlar eşliğinde gerçekleştirilmiştir. İşleme deneyleri sırasında
4 farklı kesme hızı, ilerleme oranı ve kesme derinliği parametreleri kullanılmıştır. Deney sayısını en aza
indirmek için mevcut değişkenlere Taguchi L16 ortogonal dizini uygulanmıştır. Deneyler sonucunda
işlenebilirlik açısından önemli kriterlerin başında gelen yüzey pürüzlülük değerleri ölçülmüştür. Verilerin
doğru bir şekilde yorumlanması ve pürüzlülük değeri için en etkili parametrelerin belirlenmesi amacı ile
varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda 17-4 PH paslanmaz çelikler için yüzey pürüzlülük
değeri göz önüne alınarak ideal kesme koşulları ortaya konulmuştur.
Keywords: 17-4 PH paslanmaz çelik, yüzey pürüzlülüğü, ANOVA, İşlenebilirlik
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Tarım makineleri ve tarımsal alandaki gelişim ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle doğru orantılıdır. Çiftçinin
tarımsal mekanizasyona yatırım yapması çağımızda fazlasıyla önem kazanmıştır. Bu çalışmada, 2016 yılı
içerisinde İpsala ve köylerinde bulunan yaklaşık 100 çeltik üreticisi ile yapılan anket çalışması verileri esas
alınarak bölgenin tarımsal mekanizasyon altyapısı incelenmiştir. İpsala çeltik üretiminde ülkemizin pirinç
ihtiyacının büyük bir kısmını karışlamaktadır. Tarımsal ekim, bakım ve biçim sürecinde; traktör, pulluk,
tırmık, diskli tırmık, mibzer, kombi kürüm, pnömatik ekim makinesi, süt sağım makinesi, silajlık ürün hasat
eden makine, biçer döver, yem kırma makinesi, balya makinesi gibi temel fonksiyonel makineler
kullanılmaktadır. Anket verilerine göre; 73 firma 1-5 arası traktöre sahipken, 8 firmada 21 ve üstü traktöre
sahiptir. Bunu tırmık, pulluk, mibzer, diskli tırmık takip etmektedir. En az ise 13 firma 1-5 arası süt sağım
makinesine sahiptir. Bu makinelerin kullanım ömürlerine bakacak olursak; 16 firma 21 ve üstü yıldır traktöre
sahiptir. Orta vadede en çok alınan makine traktör, biçer döver ve yem kırma makinesi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Firmaların gelecek adına almayı planladıkları makineler ise 29 firma ile traktör, 23 ile pulluk, 21
ile tırmık, 18 ile silajlık ürün hasat eden makine şeklindedir. Sonuç olarak trakya bölgesindeki tarımsal
mekanizasyonun kısmen yeterli olduğu fakat tarıma yapılan yatırımında her geçen gün arttığı
gözlemlenmektedir.
Keywords: Tarım ,Tarımsal Mekanizasyon,Tarım Makieneleri,Tarım Aletleri
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CoCrMo alloy is widely used in tibia components of knee prosthesis today because it has high heat
resistance, strength and abrasion resistance. The tibia component, which is the part of the knee implant, is
semi-manufactured by casting and then machining is applied so that it can be have to the desired
tolerances. The removal of chips from the Tibia component is generally accomplished by turning using a
cooling fluid. Because the Tibia component is not a symmetrical part, the turning is performed as an
eccentric. It is very important that the surface rouhgness in the production of materials used in the medical
field is of the desired sensitivities to reduce the wear rate. Variable forces due to eccentricity in the turning
of the Tibia component cause vibrations depending on the processing speeds, which in turn affects the
surface quality in the negative direction. In this study, the effects of the tibia component on the surface
properties of the turning of the CNC lathe with different machining parameters were investigated. In the
study; turning pens with 55 ° end angle with a radius of 0.8 for the coarse pass and 55 ° end angle turning
pens with 0.4 radius for the thin pass were used. For all samples, rough turning was carried out at 150 rpm
and 0.2 mm / rev feed values, then three different cycles and three different feeds. In order to evaluate the
roughness of the surface more steadily after the turning process, the treated surfaces were divided into 4
different regions and 5 surface roughness measurements were made in each region. The obtained results
were analyzed with the cut-off parameters by Taguchi technique and the optimum cut-off parameters were
determined. It has been found that the progression value has a significant effect on the surface quality
according
Keywords: CoCrMo,Turning,Surface Roughness
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Nowadays computer aided technologies are widely used solving the biomedical issues. Applicability of an
important part of these studies have proven. Therefore, for simulation of prosthesis production, biomedical
analyses and surgical operations; application of reverse engineering and rapid prototyping have been
gaining importance increasingly. In this field, technological applications CAD/CAM/CAE which are used for
designing of products, are being the determinants. These technologies, increase the creativity of the
designer and quality of the design by planning of the flowchart of the design and controlling the quality of
the product precisely with aid of the computer. In this study, the contributions of obtaining for the CAD
model of femur by reverse engineering method and production with rapid prototyping, to the surgical
operations is investigated. Femur is the one of the most heavy and strength bone of the human body that
its top joints with pelvis bone and bottom joints with knee. Computer tomography image of the patient’s
femur obtained by scanning with 1º angle in order to have a precise CAD model. 3D solid model of the
obtained image was created in SOLIDWORKS software, after processing in the MIMICS software. Range of
the cortical and trabecular parts of the model of the bone, was created at fixed thickness. Rapid prototyping
of the CAD model completed with the 3D printer by using Simplify software. According to the literature,
when the geometrical shape and curvature of the rapid prototyped femur compared to computed
tomography image, 2 µm similarity was measured. With this study; it was provided that, before the surgical
operation, obtaining the data like determination of the size of the bone deformation, suitable sized implant
for the patient and appropriate cuts, before the surgical operation. Therefore it is thought that, this will
decrease the complications can be occur during knee joint surgical
Keywords: Femur,CAD,Rapidly Prototype,Reverse Engineering,Knee Joint
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MEKANİK AKTİVASYON İŞLEMLERİNDE KULLANILAN DEĞİRMEN TİPLERİ VE ÇALIŞMA
PRENSİPLERİ MILLING TYPE AND OPERATING PRINCIPLES USED IN MECHANICAL ACTIVATION
PROCESSES
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Dünya da ve buna paralel olarak ülkemizde artan nüfus ve ihtiyaçlar doğrultusunda madenciliğe olan
gereksinim gün geçtikçe artmaktadır. Tenörü yüksek ancak sınırlı doğal kaynakların tükenmeye başlaması,
düşük tenörlü kaynakların işletilmeye başlanmasını ve bunun yanında serbestleşme tane boyutu düşük olan
kaynaklardan üretimi gerekli kılmıştır. Mekanik aktivasyon ise metalürjik işlemler öncesinde aktifliğini
arttırmak için yapılan bir ön işlem olmakla birlikte mekanik enerjinin aktarıldığı öğütme değirmenlerinde
gerçekleşir. Malzemenin mekanokimyasal özelliklerini değiştirecek şekilde öğütülmesi prensibine dayanır.
Bu çalışmada mekanik aktivasyon işleminde serbestleşmenin sağlanabilmesi için kullanılan yoğun enerji
aktarmalı değirmen tipleri ve çalışma prensipleri açıklanmıştır.
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BEYAZ VE GRİ DÖKME DEMİRİN ABRASİF AŞINMASI ÜZERİNE BORLAMANIN ETKİSİ
1

Prof. Dr. FERHAT GÜL - Gazi Üniversitesi / Amasya Üniversitesi - Metalurji / Makina

Bu çalışmada lamel grafitli dökme demirin abrasif aşınması üzerine, borlama, kromlama ve
borlama+kromlama işlemlerinin abrasif aşınma davranışı üzerine etkileri araştırılmıştır. Borlama işlemi 900
C'de 4 saat Ekabor tuzu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Aşınma testleri pin on disk cihazında 0,2 m/s kayma
hızı, 30 N yük altında ve 1200 Mesh zımpara kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deneysel sonuçlar aşınmanın
kayma mesafesine bağlı olarak arttığını ortaya koymaktadır. Gri dökme demir malzeme en fazla aşınma
gösterirken, borlama işlemi aşınma kaybını azalmaktadır. Beyaz dökme demir en düşük aşınma kaybı
sergilerken, borlamanın beyaz dökme demirin abrasif aşınmasına bir katkısının olmadığı anlaşılmaktadır.
Keywords: Dökme demirler, abrasif aşınma, mikroyapı,sertlik
Corresponding Author: Prof. Dr. FERHAT GÜL

THE EFFECT OF SURFACE ROUGHNESS ON TRİBOLOGİCAL BEHAVİOR OF SİALON-TİN
COMPOSİTES
2

1 Doç. Dr. NURCAN ÇALIŞ AÇIKBAŞ - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Malzeme
Yrd. Doç. Dr. SELÇUK ÖZCAN - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Kimya Mühendisliği
3 Yrd. Doç. Dr. GÖKHAN AÇIKBAŞ - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Malzeme

SiAlON-TiN composites have potential for many applications such as biotechnology, health care, aeronautic
and space, cutting tolls and so on. Wear and friction are very important parameters which are affected by
system and material parameters. The surface roughness is important for product quality as well as friction
and wear and a technical requirement for most of the products. Therefore in this study, in order to
investigate the effect of surface roughness on tribological behavior of SiAlON-TiN composites, the surface
were ground to different finishes and α:β-SiAlON phase ratio and TiN content kept as constant. Tribological
tests were conducted with a linear reciprocating movement in a ball-on-disc sliding wear configuration
under dry unlubricated ambient conditions. MarSurf PS1 (Mahr GmbH, Gottingen, Germany) model surface
profilometer was used to determine surface roughness. The surface roughness and tribological behavior
relationship was discussed. As a result, it was found that while the surface roughness values of samples
were different, the friction coefficient values were similar. Increase in surface roughness from 0,021 to
0.056 (~2.5 folds) causes the wear rate increase at a rate of 2.5 folds.
Keywords: tribology, surface roughness, wear, friction, SiAlON-TiN composites
Corresponding Author: Doç. Dr. NURCAN ÇALIŞ AÇIKBAŞ
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TOZ METALÜRJİSİ YÖNTEMİYLE BAKIR MATRİSLİ SİLİSYUM KARBÜR TAKVİYELİ ALÇAK GERİLİM
ELEKTRİK ÜRÜNLERİNE YÖNELİK KONTAK MALZEMESİ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
Yrd. Doç. Dr. GÖKHAN AÇIKBAŞ - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Makine ve Metal Teknolojileri, Metalurji Programı
2 Öğr. Gör. MECİT KARADAĞ - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Makine ve Metal Teknolojileri, Metalurji Programı
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4 Yrd. Doç. Dr. SELÇUK ÖZCAN - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü
5 Yrd. Doç. Dr. YUSUF ÇİLLİYÜZ - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Elektrik Enerjisi Üretimi İletimi ve Dağıtımı Programı

1

Bu çalışmada toz metalürjisi yöntemi kullanılarak SiC takviye miktarının bakır matrisli kompozit kontak
malzemesinin elektrik, mekanik, fiziksel özellikleri ve mikroyapı üzerine etkisi araştırılmıştır. Alaşımsız bakır
ve SiC tozları homojen bir karışım için 300 rpm, 10 dakika süre ile karıştırma işlemi sonrası tek yönlü eksenel
pres kullanılarak şekillendirilmiştir. Şekillendirilen numuneler kapaklı çelik hazne içerisinde grafit tozuna
gömülerek 800oC’de 2 saat süre ile sinterleme işlemine tabi tutulmuştur. Sinterleme işlemi sonrası
numunelerin elektrik iletkenliği, sertlik, yoğunluk ölçümleri, mikroyapı analizleri ve mineralojik analizleri
yapılmıştır. Üretilen monolitik ve kompozit bakır kontak malzemelerinin yapı-özellik ilişkileri karakterize
edilmiştir. Artan SiC miktarı ile elektrik iletkenlik değerinin azaldığı, sertlik değerinin ise saf bakır’a göre
arttığı belirlenmiştir. Üretilen kompozit kontak malzemeleriyle saf bakıra göre daha iyi mekanik özellikler
elde edilmiştir.
Keywords: SiC, Cu-Kompozit, Karakterizasyon, Kontak Malzemesi, Elektrik İletkenliği
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. GÖKHAN AÇIKBAŞ

NANO KATKILARIN POLİMER MATRİSLİ MALZEMELERİN ELASTİSİTE MODÜLÜNE ETKİSİ
2

1 Dr. ALİM KAŞTAN - Milli Eğitim Bakanlığı - malzeme bilimi
Prof. Dr. NUMAN HODA - Akdeniz Üniversitesi - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Günümüzde geleneksel malzemelerin yerine kompozit malzemelerin kullanımı hızlı bir şekilde artmaktadır.
Polimerik nanokompozit malzemeler ise son yıllarda üzerinde en çok araştırma yapılan malzemeler
arasındadır. Nano boyutta takviye taneciklerine sahip polimerik kompozitlerin geliştirilmesi, üretimi,
malzeme özelliklerinin belirlenmesi ve farklı alanlara uygulanması ile ilgili çalışmalar hızla devam
etmektedir. İlave edilen nano boyutlu katkılar sayesinde polimerik malzemeler mikro katkılara göre daha
üstün özerliklere sahip olabilmektedir. Bu derleme çalışmasında, polimer matrisli malzemelere ilave edilen
nano katkıların elastisite modülüne olan etkisi daha önce yapılan bilimsel çalışmalar doğrultusunda
araştırılmıştır.
Keywords: polimer nanokompozit, nano katkılar, elastisite modülü
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THE INVESTİGATİON OF THE EFFECTS OF VARİOUS LOW TEMPERATURE PROCESSİNG
MATERİALS ON THE CERAMİC WALL TİLE SURFACE MORPHOLOGY
2
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3 Yrd. Doç. Dr. GÖKHAN AÇIKBAŞ - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Programı

Superhydrophobic surfaces are also known to have antimicrobial property and hence ceramic wall tiles with
a hydrophobic surface may have required applications such as wall coating materials in clinical, industrial
and domestic spaces, especially on wettable surfaces reducing the potential health risks. However, ceramic
wall tiles are inherently hydrophilic due to high temperature processing resulting in a glassy surface. In this
study, in an attempt to impart a hydrophilic surface texture to commercially usable wall tiles, their surface
texture was modified with the inclusion of organic materials in the industrially applicable glazes. The
materials used were polyvinyl butyrate, carboxymethyl cellulose, polymethyl methacrylate, wax, and starch
which were low temperature fuming (burning) or melting. They caused to form a specific surface texture
during the gloss firing of the glazed ceramic tiles, in turn, caused the surfaces to become hydrophobic due
to the surface topography as described by Cassie-Baxter theory. The optimum temperature range for gloss
firing of the industrial opaque wall tile glazes was determined as 960-980°C by thermal microscope. The
SEM images of the surfaces revealed microscaled surface morphologies which might be potentially
instrumental in the hydrophobic surface formation due to the trapped air gaps between the tile surface and
water drops. The organic matter included in the industrial glazes most probably acted as agents changing
the liquefaction temperature of the glaze forming protruding microscale surface structures, as well as
forming trough and crest structural surface topography during burning and gasifying out.
Keywords: Superhydrophobicity, wall tile, antimicrobial, ceramic glaze, surface morphology
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. SELÇUK ÖZCAN

FARKLI ISITMA HIZLARININ CFRP KOMPOZİTLERİNİN BOZUNMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ
1

Dr. YELDA AKÇİN ERGÜN - Afyon Kocatepe Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Bu çalışmada, farklı ısıtma hızları altında tek doğrultulu karbon elyaf takviyeli polimer (CFRP) kompozit bir
malzeme olan T800/M21 karbon fiber/epoksi kompozit malzemesinin bozunma davranışları incelenmiştir.
Özellikle havacılık sektöründe yaygın olarak kullanılan ve birçok termal yüke maruz kalan bu kompozit
malzemenin farklı ısıtma hızları altında termal davranışlarının detaylı olarak belirlenebilmesi için atmosferik
koşullarda 5 der/dak, 10 der/dak ve 20 der/dak ısıtma hızları altında DSC (Differential scanning calorimetry)
ve TG (Thermogravimetric analysis) analizleri gerçekleştirilmiştir. Daha sonra aynı analizler karbon nanotüp
(CNT) takviyeli CFRP kompozit malzemesi üzerinde de gerçekleştirilerek son yıllarda CFRP malzemelerinin
elektriksel ve termal iletkenliğini arttırmak için yaygın olarak kullanılan CNT’lerin farklı ısıtma hızlarında bu
malzemelerin termal stabilizasyonu üzerine etkisi araştırılmıştır. Sonuç olarak karbon nanotüp takviyesiz ve
takviyeli numunelerin her ikisinde de düşük ısıtma hızının daha fazla bozunmaya yol açtığı görülmüştür.
Keywords: karbon fiber, karbon nanotüp, epoksi, bozunma
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CNT AGLOMERASYONUNUN CFRP’LERİN TERMAL VE ELEKTRİKSEL İLETKENLİKLERİ ÜZERİNE
ETKİSİNİN MODELLENMESİ
1

Dr. YELDA AKÇİN ERGÜN - Afyon Kocatepe Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Karbon Nanotüpler (CNT) çok yüksek olan termal ve elektriksel iletkenlikleri nedeniyle son yıllarda özellikle
polimerlerin termal iletkenliğini arttırmak için sıkça kullanılmaktadır. Ancak literatür çalışmaları
göstermektedir ki, aralarında bulunan van der waals etkileşimleri nedeniyle reçine içerisine karıştırıldığında
aglomere olma eğiliminde olan bu malzemeler iyi bir dağılım göstermezse istenilen termal ve elektriksel
iletkenliği sağlayamamaktadır. Bu çalışmada, karbon nanotüplerin epoksi matris içinde dağılımının tek
doğrultulu karbon fiber/epoksi kompozit malzemesinin kalınlık doğrultusunda termal ve elektriksel
iletkenliğini nasıl etkilediği Abaqus 6.14 sonlu elemanlar programı ile modellenerek araştırılmıştır. Sonuçlar
göstermiştir ki karbon nanotüplerin aglomerasyonu CFRP Kompozitlerinin kalınlık doğrultusunda olan
elektriksel iletkenliğinde kayda değer bir düşüşe neden olurken termal iletkenliği üzerinde daha az bir etkiye
sahiptir.
Keywords: karbon fiber, karbon nanotüp, aglomerasyon, sonlu elemanlar
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T/M YÖNTEMİYLE FARKLI KOŞULLARDA ÜRETİLMİŞ AISI 303-L PASLANMAZ ÇELİĞİN MEKANİK
VE MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Dr. ERSAN MERTGENÇ - Afyon Kocatepe Üniversitesi - Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
Yrd. Doç. Dr. YUSUF KAYALI - Afyon Kocatepe Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
3 Prof. Dr. ŞÜKRÜ TALAŞ - Afyon Kocatepe Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

1
2

Paslanmaz çelikler içeriklerinde bulunan yüksek miktarda krom, nikelden ve diğer alaşım elementlerinin
varlığından dolayı üstün mekanik özelliklere sahiptirler. Bu üstün özellikleri sebebiyle sağlıktan gıdaya,
gemicilikten otomotive birçok endüstriyel uygulamada kullanılmaktadırlar. Genellikle sanayide saç, levha,
çubuk, profil, boru gibi standart şekillerde üretilerek kullanılmakta olup, üretimde toz metalürjisi gibi farklı
üretim yöntemleri ile imalatı oldukça sınırlı kalmaktadır. Bu çalışmada ileri teknoloji malzemelerinin
imalatında kullanılan toz metalürjisi yöntemi ile içeriğindeki sülfür oranı sayesinde şekillendirilebilirliği
yüksek olmasına rağmen, sanayide diğer paslanmaz çelik standartlarına göre dar kullanım alanına sahip AISI
303L (1.4305) standartındaki malzemenin üretiminde farklı basınçlar kullanılarak mikroyapı ve sertlik
değerleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Artan basınç miktarı ile tane boyutlarının küçülmesine rağmen
sertliklerinde kayda değer bir artışın olmadığı gözlemlenmiştir. Mikroyapı incelemelerinde ise toz metalürjisi
yöntemiyle üretilen numunelerde östenitik yapının değişmediği ve yer yer boşlukların bulunduğu tespit
edildiği için katı hacim yüzdesi hesaplanılmıştır.
Keywords: Toz Metalurjisi,Paslanmaz Çelik, Mikroyapı,Sertlik
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KUTU BORLAMA YÖNTEMİYLE BORLANMIŞ AISI 303 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN YÜZEY
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Dr. ERSAN MERTGENÇ - Afyon Kocatepe Üniversitesi - Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
Yrd. Doç. Dr. YUSUF KAYALI - Afyon Kocatepe Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
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2

Paslanamaz çelikler içeriklerinde bulunan yüksek krom ve nikel oranlarından korozyon dirençleri yüksektir
ve sanayide birçok uygulama alanı bulmaktadırlar. Korozyon dirençlerinin yüksek olması bir avantaj
sağlarken düşük sertlik, düşük aşınma direncine sahip olmaları da uygulama alanlarını kısıtlamaktadır.
Malzemelerde yüzey modifikasyonu ise son dönemde araştırmacıların ilgi odağı haline gelmiştir. Bu
çalışmada Ø20 mm çapında çubuk şeklinde üretilmiş AISI 303 (EN 1.4305) kalite paslanmaz çelik
numunelerin borlama işlemi sonrası mikroyapı ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Ticari Ekabor®-2 tozu
içerisinde AISI 303 östenitik paslanmaz çelik numuneler 850 °C, 900 °C ve 950 °C sıcaklıklarında 4 saat süreyle
kutu borlama yöntemiyle borlanmıştır. Borlama işlemi sonrasında oluşan borür tabakalarının yüzey
morfolojileri ve faz analizleri optik mikroskop ve X-ışınları difraksiyon analizi yardımıyla yapılmıştır. Yapılan
metalografik çalışmalar AISI 303 östenitik paslanmaz çelik yüzeyinde oluşan borür tabakasının düz ve
pürüzsüz bir morfolojiye sahip olduğunu göstermektedir. XRD analizleri ile çelik yüzeyinde oluşan bor
tabakasının FeB, Fe2B, FeNi ve Cr2B fazlarının içerdiği tespit edilmiştir. Artan borlama sıcaklığı ile borür
tabakasının lineer olarak arttığı belirlenmiştir. Borlanmış numunelerde, matris ile bor tabakası arasında düz
bir arayüzey oluşmasına rağmen borür tabakasında zaman zaman çatlaklar oluştuğu tespit edilmiştir.
Mikrosertlik değerleri incelendiğinde ise borlanmış numunelerin sertliğinin 5-8 kat arttığı gözlemlenmiştir.
Keywords: Borlama,Paslanamaz Çelik,Sertlik,Mikroyapı
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SOL–GEL PREPARED UNDOPED AND COPPER-DOPED ZNO SEMİCONDUCTOR THİN FİLMS:
PREPARATİON, STRUCTURAL AND OPTİCAL CHARACTERİZATİON
1
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We investigated increasing copper (Cu) dopant effect on the microstructure and optical properties of Cudoped ZnO thin films. The transparent Cu doped-ZnO solution concentrations are varied from 0 to 0.01,
0.02, 0.03, 0.04 and 0.05. From X-ray diffraction (XRD) measurements, Scanning Electron Microscope (SEM)
images, Energy Dispersive Spectrometer (EDS) and Atomic Force Microscope (AFM) analysis a fine grain
structure is revealed by doping Cu element into ZnO structure. XRD analysis also showed that the undoped
ZnO and Cu doped ZnO films oriented along the (002) as the dominant plane. In the 400 and 700 nm
wavelength range, a decrement in transparency is observed in Cu-doped ZnO thin films. Although the
optical band gap of Cu-doped ZnO thin films is lower, the Urbach energy of the all thin films is higher than
the undoped ZnO thin film.
Keywords: ZnO, thin film, sol-gel, XRD, AFM
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KROM VANADYUM ALAŞIMLI SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİKLERİNİN ABRASİF AŞINMA DAVRANIŞI
ÜZERİNE BORLAMA İŞLEMİNİN ETKİSİ
1

Prof. Dr. FERHAT GÜL - Gazi Üniversitesi / Amasya Üniversitesi - Metalurji / Makina

Kılavuzlar, pimler, çekiçler, punçlar, havşa setleri, matkaplar, raybalar, klavuz pimleri, ipliklerin geçtiği
kılavuzlar, delik delme punçları, metal işleme, rasplar, miller, cerrahi ekipman ve hassas ölçüleri gerektiren
makine parçaların üretimi için krom vanadyum soğuk iş takım çelikleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada krom
vanadyum soğuk iş takım çeliklerinin abrasif aşınma dayanımı üzerine borlama sıcaklığı ve kayma
mesafesinin etkisi incelenmiştir. Satınalınmış haldeki silindirik numuneler, 900 °C de 2, 4 ve 6 saat süre ile
borlama işlemine tabi tutulmuştur. Abrasif aşınma testleri pin on disk tipi aşınma test cihazında 1200 Mesh
zımpara ve 30 N yük altında gerçekleştirilmiştir. Borlama süresine bağlı olarak abrasif aşınma direncinin
arttığı, kayma mesafesi artarken ise aşınma direncinin azaldığı belirlenmiştir.
Keywords: Krom vanadyum çelikleri, abrasif aşınma,sertlik, kayma mesafesi,aşınma kaybı
Corresponding Author: Prof. Dr. FERHAT GÜL

YÜKSEK KROMLU BEYAZ DÖKME DEMİRİN ABRASİF AŞINMASI ÜZERİNE AŞINDIRICI PARÇACIK
BOYUTU VE UYGULANAN YÜKÜN ETKİSİ
1
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Yüksek alaşımlı dökme demirler, önemli aşınmaya dirençli bir malzeme gurubu olup, genellikle yüksek
alaşımlı demirlerin üretimi için özel ekipmanla teçhiz edilmiş dökümhanelerde üretilmektedir. Yüksek
karbür içeriği nedeniyle, yüksek kromlu dökme demirler mükemmel aşınma direncine sahiptirler. Bu
çalışmada yüksek kromlu beyaz dökme demirin abrasif aşınması üzerine, aşındırıcı parçacık boyutu ve yükün
etkisi araştırılmıştır. Yüksek kromlu beyaz dökme demir malzemelerin abrasif aşınma testleri pin on disk
cihazında 0,2 m/s kayma hızı, 30 N yük altında ve 60, 100 ve 220 Mesh zımpara kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Deneysel sonuçlar, yüksek kromlu beyaz dökme demirlerin sahip oldukları mikroyapı
nedeniyle yüksek sertliğe ve aşınma dayanımına sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca artan zımpara
boyutu ve uygulanan yük ile abrasif aşınmanın önemli oranda arttığını göstermektedir.
Keywords: Yüksek kromlu beyaz dökme demirler,Abrasif aşınma ,Aşındırıcı parçacık boyutu,Sertlik
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ÇELİKHANE BAZİK CÜRUFLARININ BETON YAPIMINDA KULLANIMI
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Çelikhane Cürufu Demir Çelik fabrikalarında ortaya çıkan atık malzemedir. Granüle yüksek fırın cürufu
(GYFC) ve çelikhane cürufu (ÇC) demir çelik endüstrisi bir yan ürünüdür. Bu ürünlerden yılda 50 milyon tona
yakın üretim yapılmaktadır. Ülkemizde ise sadece bir fabrikanın 7 milyon tona yakın stoku bulunmaktadır.
Bu atık malzemenin ülkemizde kullanım alanı bulunmamakla birlikte dünyada da sınırlıdır. ÇC, çelik kimyasal
özelliklerinin oksitlerini ve silikatlarını içeren bir atık malzemedir. İçeriğinde bulunan MgO, FeO and Fe2O3
sebebiyle diğer puzolanik özelliği olan atık malzemelerden farklı özelliğe sahiptir. Bu malzemelerin kullanım
alanları sınırlı olmakla birlikte depolanmaları da sorun teşkil etmektedir. Bu atık malzemenin ülkemizde
kullanım alanı bulunmamakla birlikte dünyada da sınırlıdır. Atık malzemelerin alternatif kullanım alanlarında
değerlendirilmesi konusu dünyada ve ülkemizde önem kazanmıştır. Atık malzemelerin yapı sektörünün
farklı alanlarında kullanılması ile öncelikle doğal kaynakların hızlı tüketiminin önlenmesi, büyük miktarda
atık malzemenin geri dönüşümünün sağlanması ve atıkların sebep olduğu çevre problemlerine çözüm
getirilmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmada, demir çelik üretiminde yan ürün olarak açığa çıkan çelikhane
bazik cürufunun agrega yerine günümüze uygun şartlarda çevre yanlısı, optimum aralıklarda
kullanılabilirliğinin araştırılması ve kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.
Keywords: Bazik cüruf, agrega, beton
Corresponding Author: Y. Lisans Öğr. HASAN FEHMİ KESİM

YÜKSEK MANGAN ÇELİKLERİNDE ÇEŞİTLİ DOLGU METALLERİNİN YÜZEY KALİTESİNE
ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
2
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Bu çalışmada aynı kimyasal bileşime ve ölçülere sahip beş adet numuneye sanayide yaygın olarak kullanılan
beş adet dolgu metali ile özel bir kaynak yöntemi olan dolgu kaynağı uygulanmıştır. Kaynak sonrasında her
bir dolgu metalinin ana metal ile uyumu sıvı penetrant testi yapılarak incelenmiştir. Çalışma sonrasında,
yüksek manganlı östenitik çelikten üretilen numunelerde ana malzeme için en uygun yüzey kusursuzluğunu
dolgu metalinin ana metal ile benzer kimyasal bileşime sahip olduğu kaynak dolgu metallerinin verdiği
bulunmuştur.
Keywords: Sıvı penetrant testi, yüzey kusursuzluğu
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FARKLI ATIK MALZEME KATKILARININ ÇİMENTOLARIN ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ ÜZERİNE
ETKİSİNİN İNCELENMESİ
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1

Çimento yıllardır gerek inşaat gerek yol yapımlarında sıkça kullanılan bir malzemedir. Çimento sektörü
ekonomik büyümesine devam ederken çevresel sorumlulukların bilincinde olarak sürdürülebilir büyümenin
yaygınlaşmasında öncü sektör konumundadır. Üretiminde atık kullanılan çimentolarla yapılan betonlarda
eser element sızıntısı açısından çevre-insan sağlığı için zararlı değildir. Kullanım alanının çok geniş olması
nedeniyle çimento üzerine bir çok araştırma ve deneyler yapılmıştır. Günümüzde nüfusun artması ve buna
bağlı olarak tüketimin artmasıyla geri dönüşüm büyük bir önem kazanmıştır. Gereksiz kaynak kullanımını
azaltmak, doğal kaynakları korumak ve ekonomiye fayda sağlamak adına çok önemlidir. Bu araştırmada,
geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla pirina, deniz kabuğu atıkları, termik santrallerde pulvarize kömürün
yanması sonucu siklon ve elektron filtrelerinde oluşan yan ürün olan uçucu kül ve çimento fırın tozu veya
çimento fırın cürufu olan klindust atıkları kullanılmıştır. Bunların farklı karışımları ve referans da dahil olmak
üzere dökümler yapılmış ve bu dökümlerden elde edilen; 3, 7, 28 günlük basınç dayanımlarına bakılmıştır.
Daha sonra bu atık madde katkılarıyla oluşturulmuş çimento örneklerinin ısıl iletkenlik katsayıları tespit
edilerek karşılaştırmalar yapılmıştır.
Keywords: Prina, deniz kabuğu, uçucu kül, kilndust, çimento
Corresponding Author: Y. Lisans Öğr. HASAN FEHMİ KESİM

FARKLI KALINLIKLARDAKİ S460M ÇELİĞİNE UYGULANAN SALINIMLI KAYNAK YÖNTEMİNİN
MEKANİK VE MİKROYAPIYA ETKİSİ
2
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Yüksek mukavemetli çelikler; klasik yapı çelikleri veya diğer az alaşımlı çeliklere oranla daha ince kesitte,
daha yüksek mukavemet değerleri sağlamasından dolayı dünyada ve ülkemizde çelik yapı ve otomotiv
sektöründe yıldızı parlayan bir malzeme olmasına neden olmuştur. Özellikle otomobillerin çarpma
testlerinde gösterdiği dayanım ayrıca ülkemizdeki Boğazlar ve Körfez geçişlerinde kullanılmış ve tekrar
kullanılacak olması bu malzemelerin imalat sektöründeki önemini artırmaktadır. Çelik yapı ve otomotiv
sanayisinin ağır vasıta sektöründe yapılan kaynak uygulamalarına hitap etmesi amacıyla 8 mm ve 20 mm
kalınlığındaki S460 M yüksek mukavemetli çeliğinin salınımlı çok pasolu uygulamaların mekanik ve mikro
yapı özelliklerine etkilerinin kıyaslanabilmesini, hem çok pasolu uygulamasının farklı malzeme kalınlıklarına
etkisinin tespit edilmesi, hem de WPS’lerin hazırlanmasını kolaylaştırmayı hedeflenmiştir. Bu çalışmada rutil
özlü FCAW tel elektrot ile yapılan salınımlı çok pasolu uygulamaların mekanik ve mikro yapıya etkilerini
tespit etmek suretiyle yorumlanmasını sağlamak için çeşitli materyallerden, elektron mikroskobundan,
mikro sertlik ölçümlerinden, ısıl işlem ekipmanlarından, tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemlerinden,
ve çeşitli deneylerden yararlanılmıştır.
Keywords: S460M, Yüksek Mukavemetli Çelik, Gazaltı Kaynağı, FCAW, Salınımlı Kaynak, Çok Pasolu Kaynak
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EFFECT OF NANO COATING ON THE INTERCONNECTOR SURFACE
1

Yrd. Doç. Dr. FATMA AYDIN ÜNAL - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Oxide layers formed at the surface of the metallic interconnectors because of the high operating
temperature (800oC) and humid working environment of solid oxide fuel cells seriously increase electrical
resistance and adversely affects performance. In this study, the metallic interconnector (Crofer 22 APU)
surface was coated with 100 nm thickness by using LSM (La0.80Sr0.20MnO3) material with magnetic field
sputtering method. Applied to the interconnector surface for long-term fuel cell performance the effect of
the coating method, the coating material and the coating thickness on the electrical resistance were
investigated. It has been determined that in the first 100 hours when the fuel cell was operated with
uncoated interconnector, the resistance increased significantly. When the surface of the interconnector
was coated with 100 nm LSM using the magnetic field sputtering method, the electrical resistance
measurement remained almost unchanged for 1200 hours.
Keywords: fuel cell, interconnect,layer, LSM,magnetron field sputtering
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316L PASLANMAZ ÇELİĞİN TİG KAYNAĞINDA ARGON-HİDROJEN GAZ KARIŞIMININ MİKROYAPI
ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
2
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Bu çalışmada, 5 mm kalınlığındaki levhalar farklı karışım gazlar kullanılarak TIG kaynak yöntemi ile
birleştirilmiş ve birleştirmelerin mikroyapı ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Kaynaklı birleştirme
işlemlerinde argon gazı içerisine % 3 ve % 5 ve 7 oranında hidrojen ilaveli koruyucu gazlar kullanılmıştır.
Deneysel çalışmaların sonucunda argon koruyucu gazına ilave edilen hidrojen miktarının artmasıyla kaynak
dikişinde nüfuziyetin arttığı tespit edilmiştir. Mikroyapı görüntüleri değerlendirildiğinde, ergime sınırından
itibaren kaynak merkezine doğru belirgin yönlenmelerin olduğu görülmüştür. ITAB’a bakıldığında hidrojen
miktarının artışına paralel olarak tane irileşmesinde artış ve ITAB’de genişleme olduğu görülmüştür.
Keywords: Östenitik Paslanmaz Çelik, Koruyucu Karışım Gazı,TİG Kaynağı
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BLUE COLORED ZIRCONIA CERAMICS HAVING HIGH ABRASION RESISTANT
1
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Zirconia is widely used in the production of ceramic materials for structural applications. Recently, colored
zirconia ceramics have also great attention. In this work, nano-size (3-5 nm) blue colored tetragonal zirconia
polycrystalline synthesis was performed by the hydrothermal method. In the rest of the study, zirconia
pellet was prepared with cold isostatic pressing using PEG (polyethylene glycol), stearic acid as a plasticizer
and lubricant, polyvinyl butyral preferred for a binder. Then heat treatment was applied at 1450 oC for 2h.
According to the results of the X-ray diffraction analysis of the dense bodies, the formation of CoAl2O4
spinel phase traces were encountered with the tetragonal to monoclinic phase transformation mechanism.
Here the SEM (Scanning electron microscopy) analysis technique proved that the spinel phase is
homogeneously disperse in the zirconia body and serves as a second phase which is reinforced into the
structure. According to mechanical test results, zirconia ceramics show the extremely high fracture
toughness (16.85 MPa.m1/2) and hardness (9.79 GPa). Due to the superior mechanical properties, its utility
has proven particularly in parts where high abrasion resistance and toughness can be required the
automotive sector and also other industrial areas.
Keywords: Hydrothermal, Fracture toughness, Hardness, Y-TZP, SEM, HRTEM
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NANOCRYSTALLINE TETRAGONAL ZIRCONIA CERAMICS VIA ONE-STEP HYDROTHERMAL
METHOD
1
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Hydrothermal system is convenient and practical method to obtain low agglomerate narrow particle size
distribution, high purity and homogenous nanosized zirconia powder within a short time. Tetragonal
zirconia powders were synthesized from zirconium acetate in dilute acetic acid as a precursor under
hydrothermal conditions. 3 mol % yttria chloride hexahydrate (Y2Cl3.6H2O) as a stabilizer and urea
CO(NH2)2 were added as a dispersant into the solution at convenient pH values. Depending on the reactant
amount and the molarity, the solution pH value was set between 4-6. The prepared solution was poured in
the volume 75-80% of hydrothermal reactor vessel. The precursor was heat treated in a reactor at a reaction
temperature of 180 oC for 24h to obtain pure t-ZrO2 nanocrystals. A magnetic rod was placed to remove
Fe-containing materials from the reactor. The precipitate obtained from the reactor was first washed with
pure H2O followed by ethanol and then dispersed at 7000 rpm for 10 minutes in an ultrasonic device to
reduce the level of agglomeration. Dried powder within 3 hours at 80 oC was characterized by X-ray
diffraction. We observed that the peak of tetragonal phase was very sharp and the monoclinic phase was
obtained in trace amount. This case explained that calcination step is no need after hydrothermal
treatment. To determine the particle size of the powder, a bright field (BF)TEM image and a high resolution
(HRTEM) analysis were performed. Given the TEM-based analyzes, it can be clearly seen that individual
ZrO2 grains having nanoscale tetragonal crystal structure with grain sizes of about 5-10 nm were
successfully synthesized. Hydrothermal method applied in this study presents a facile and cost effective
synthesize route for fabrication of ZrO2 ceramics without using calcination step.
Keywords: Hydrothermal, Nano-powder, Y-TZP, HRTEM.
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COST EFFECTIVE NITRIDE PHOSPHORS FOR SOLID-SATE LIGHTING: SYNTHESIS TO ATOMICSCALE CHARACTERIZATION
1
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Herein, the synthesis and characterization of rare-earth element (RE) doped low-cost β-SiAlON phosphor
powders for solid-state lighting (LEDs) were carried out. The raw material batches consisted of active
carbon-black, RE oxides (Yb2O3, Sm2O3, CeO2, Nd2O3, Pr2O3 and Tb2O3), kaolin (Al2O3.2SiO2.2H2O) and
silica (SiO2), which abundantly exist in nature and generally used in conventional ceramic industry due to
their low-cost character, were performed through carbothermal reduction and nitridation (CRN) route in a
simple atmosphere-controlled furnace under flowing nitrogen (N2) gas in the range of 1400-1500 oC
temperature for 6-8 hour dwell time. The effects of RE activators’ different amounts, heat-treatment
temperature and dwell time were investigated to obtain β-SiAlON crystal phases. High-cost rare-earth
activated β-SiAlON phosphor powders were inexpensively synthesized as a new advanced technology
material. Detailed crystallographic, microstructure and optic characterization studies of obtained products
were carried out. The qualitative/quantitative phase analyses and lattice parameters determination of
produced SiAlON phosphor powder samples were examined by X-ray diffraction (XRD) and Rietveld
analyses. The microstructural properties of synthesized powders like phase characteristics, grain size
distribution and surface morphologies were determined by scanning and transmission electron
microscopes (SEM and TEM) imaging techniques. In addition, the existence of activators within β-SiAlON
grains and the information about general chemical composition of phases in the microstructure were
performed by energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) investigations. The photoluminescence
properties of β-SiAlON phosphor powders produced by CRN were also determined by fluorescence
spectrometer. Considering the obtained characterization data, RE (Yb+2, Sm+2, Ce+3, Nd+3, Pr+3 and Tb+3)
doped β-SiAlON phosphor powders were successfully produced in the main phase quantities with 90-100%
that was aimed in the beginning of research. Based on the used rare-earth elements and SiAlON lattice, βSiAlON phosphor powders activated by RE (Yb+2, Sm+2, Ce+3, Nd+3, Pr+3 and Tb+3) ions revealed
emissions with blue, green, greenish-yellow and red colors in the range of 460-785 nm wave-lengths. This
research was supported by The Scientific and Technological Research Council of Turkey under the contract
number: 113M254.
Keywords: Phosphor, Kaolin, Characterization, Carbothermal Reduction and Nitridation, LED, Rare-Earth Element, SiAlON
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ZIRCONIA-ZIRCONIUM DIBORIDE (ZRO2-ZRB2) COMPOSITES FOR STRUCTURAL APPLICATIONS
1
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Recently, the studies related with domestic car manufacturing at vision 2023 of our country has gained
acceleration. Unfortunately, the most of ceramic parts used in this industry imported from abroad. For the
first time in the literature, this study aims to develop and produce imported ceramic based locater nut pins
that join between ring nuts and metal plate in the automotive parts from ZrO2-ZrB2 system via ceramiccomposite production approach. The project was initially launched with the physical, chemical, mechanical
and microstructural characterization of imported ceramic based locater nut pins from well-known pins
manufactures of the Europa. In conjunction with these characterization results, targeted domestic locater
nut pins were produced by using commercially available 3 % mole yttria stabilized tetragonal polycrystalline
zirconia (Y-TZP) and ZrB2 powders. The effect of processing additives to ZrO2-ZrB2 powder mixture such as
binders, plasticizers and lubricants was investigated. The optimum pressure for cold isostatic press (CIP)
was determined for the ZrO2-ZrB2 powder mixtures. The binding and pre-sintering temperature of samples
were obtained to gain strength during the CNC (Computer Numerical Control) machining. Sintering
temperature was obtained to reach full density or theoretically density. The physical, chemical, mechanical
and microstructural characterization of sintered black-colored locater nut pins were also investigated. After
evaluating results, the ZrO2-ZrB2 ceramic-composite locater nut pins were successfully produced. These
nut pins were carried out at the welding lines of an Automotive Industry Corporation and were effectively
welded over 35000 rings nuts on the metal plate at continuous welding lines of company
Keywords: CNC, Cold Isostatic Press, Locater Nut Pins, Tetragonal Polycrystalline Zirconia, ZrO2-ZrB2 Ceramic-Composite
Corresponding Author: Doç. Dr. HİLMİ YURDAKUL

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE PİEZO MOTOR İÇİN KONTROLÖR TASARIMI
Araş. Gör. EBUZER AYGÜL - Marmara Üniversitesi - mekatronik mühendisliği
Doç. Dr. M.CANER AKÜNER - Marmara Üniversitesi - mekatronik mühendisliği

1
2

Bu çalışmada çalışma yapısı geleneksel motorlardan farklı olan piezo motor için yapay sinir ağı ile daha
doğrusal bir kontrolör tasarlanması amaçlanmıştır. Piezo motor sessiz çalışma, yüksek tork üretme, hassas
konumlandırma gibi avantajlara sahiptir. Buna karşın, sürme parametreleri değişik sürüş koşulları altında
sıcaklığa bağlı olarak değişir. Bu durum piezo motorun hassas kontrolünü zorlaştırır. Yapay sinir ağı yapısında
bulunan öğrenme ve geriye yayılım algoritmaları sayesinde araştırmacılar için daha doğrusal bir kontrol
tekniği sunar. Bu çalışmada piezo motor için yapay sinir ağı ile modellenen kontrolör, piezo motorun
doğrusal olmayan girdi ve çıktı değerlerinin yaklaşık bir benzetimini oluşturur ve piezo motor için daha
doğrusal bir kontrol tekniği sunar.
Keywords: Piezo motor, Yapay sinir ağı, Kontrolör
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İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDAN HAREKETLİ NESNE TESPİTİ AMACIYLA GPS DESTEKLİ
BİLGİSAYAR GÖRME SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
1
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İnsansız hava aracı teknolojileri özellikle güvenlik uygulamalarında sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Bu
araçlar güvenlik uygulamalarında operatörler tarafından belirlenen rotalarda uçmakta ve görüş
alanlarındaki yeryüzü görüntülerini kaydetmektedirler. Alınan görüntülerdeki nesneler operatörler
tarafından analiz edilip tehditler belirlenmektedir. Bu çalışmada insansız hava araçlarının görüş alanındaki
hareketli nesnelerin tespitinde insan faktörünü devreden çıkaracak bir sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Bu maksatla insansız hava araçlarının görüş alanları üzerinde bulunan hareketli nesneleri bilgisayar görme
sistemleri kullanarak gerçek zamanlı tespit edebilmeleri için küresel konumlandırma sistemi destekli bir
sistem geliştirilmiştir. Bu sistem ile hareketli bir kameradan yakalanan görüntülerdeki dinamik nesneler
tespit edilmektedir. Çalışma iki fazdan oluşmaktadır. Birinci fazda gerçek zamanlı çalışma öncesinde rota
üzerindeki arka plan resimleri coğrafi koordinatlarına göre modellenmiştir. Bu model rota üzerinde hareketli
nesne yokken oluşturulmuştur. Bu nedenle varsayılan model olarak isimlendirilmiştir. İkinci faz gerçek
zamanlı çalışma fazıdır. Bu fazda elde edilen resimler birinci fazdakiyle aynı yöntemlerle modellenir. Bu
modeller resimden SURF, Harris ve FAST yöntemleriyle çıkartılan öznitelikler ve bunlar arasındaki ilişkilerden
oluşmaktadır. Dolayısıyla resimlerin gerçek boyutlarından çok daha küçük boyuttadır. Oluşturulan sistemde
gerçek zamanlı modeller ile varsayılan modeller coğrafi koordinatlar temel alınarak nicelik ve nitelik olarak
karşılaştırılır. Bu şekilde görüntünün varsayılan arka plan resmi ile arka plana ait olmayan hareketli nesneler
ayrıştırılır.
Keywords: İnsansız hava aracı, Görüntü işleme, Bilgisayar görme sistemi, Hareketli nesne tespiti, Hareketli kamera
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İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDAN ÇERÇEVE HİZALAMA YÖNTEMİ İLE HAREKETLİ NESNE TESPİTİ
1

Yrd. Doç. Dr. GÜRAY SONUGÜR - Afyon Kocatepe Üniversitesi - Mekatronik Mühendisliği
2 Öğr. Gör. HALİL İBRAHİM SOLAK - Afyon Kocatepe Üniversitesi - Harita ve Kadastro
3 Yrd. Doç. Dr. BARIŞ GÖKÇE - Afyon Kocatepe Üniversitesi - Mekatronik Mühendisliği

Bu çalışmanın amacı; bir insansız hava aracından rotası üzerinde bulunan hareketli nesneleri küresel
konumlandırma sistemi yardımıyla ve görüntü işleme teknikleri kullanılarak tespit etmektir. Çalışma araç
tarafından kaydedilen video görüntüler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Gerçek zamanlı çalışma öncesinde bir
kısım ön hazırlık çalışmaları yapılması gerekmektedir. Ön hazırlık aşaması hareketli nesne içermeyen boş bir
sahada gerçekleştirilmiştir. Araç rotası üzerinde önceden belirlenmiş her coğrafi koordinatta yeryüzü
görüntülerini yakalar. Görüntü işleme teknikleri ile yakalanan görüntülerin öznitelikleri çıkartılarak görüntü
modellenir. Bu model görüntü matrislerinden çok daha küçük boyutlarda bir referans öznitelik matrisidir.
Belirlenen tüm koordinatlarda yakalanan resimlerin referans modelleri kendi koordinat bilgileri ile
ilişkilendirilerek bilgisayar sistemi hafızasına kaydedilir. Gerçek zamanlı hareket aşamasında da ilk
aşamadakine benzer şekilde araç aynı rota üzerinde ilerler ve küresel konumlandırma sisteminden aldığı
koordinatlar ile hafızasındaki koordinatları karşılaştırır. Koordinatlar eşleştiği anda yakaladığı yeryüzü
görüntüsünü modelleyerek hafızadaki model ile karşılaştırarak iki model arasındaki fark görüntüyü
oluşturur. Karşılaştırma işlemi iki boyutlu imge çakıştırma yöntemi ile görüntü çerçevelerinin hizalanması ile
gerçekleştirilir. Geliştirilen yaklaşım ile coğrafi koordinat bilgileri ile ilişkilendirilmiş referans görüntü
modelleri hafızada tutularak hareketli kameraların oluşturduğu gürültünün dengelenmesi için karmaşık ve
yüksek maliyetli işlemlere gerek duyulmamaktadır. Yapılan deneysel çalışmalarda geliştirilen sistemin anlık
arka plan imge çerçevesinde bulunan engelleri %90 doğrulukta algılayabildiği ve düşük maliyetli bilgisayar
sistemleri ile %8 işlemci yükü ve 0.057 sn. çerçeve başına işlem süresi ile çalışabildiği anlaşılmıştır.
Keywords: İnsansız hava aracı, Görüntü işleme, Çerçeve Hizalama Yöntemi, Hareketli nesne tespiti, Hareketli kamera
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A remote control system based on Kinect Camera, which is able to sense the 3D vision of the environment,
is developed for the 3D printed robotic arm. The Kinect camera captures the movement of the user and
then the captured data is sent to the robotic arm in order to drive the robot’s servo motors by using Arduino
microcontroller. The robotic arm, which has 3 degree of freedom, is printed completely in this project. The
important element in this project is the creation of the source code, which is written with Microsoft visual
studio with C# language, in order to use the Kinect camera features like skeleton tracking and also to write
the algorithms which are desired to control the robotic arm. While the camera is capturing the user’s joints
and the hand coordinates, one of the algorithms based on dot product is used to calculate joint angles of
the user. The other one based on inverse kinematics of the robotic arm is used to calculate the desired
angles for the robotic arm by using only the user’s hand coordinates. In addition the geometric approach is
used to calculate the inverse kinematics equations. By using both algorithms separated, the desired angles
are calculated and are sent to the robotic arm in the same time. Thus the teleoperation is provided. In
addition, the gripper of the robotic arm can be controlled with using the user’s hand in an opened and
closed position. The both programs are used many times for taking data in order to look the precision and
repeatability of the robotic arm while doing teleoperation in real time. The result shows that the program
which is based on inverse kinematics is much better than the dot product method to control the robotic
arm while using Kinect Camera.
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MODBUS TCP/IP PROTOKOLÜ İLE GERÇEK ZAMANLI PLC-SIMULINK HABERLEŞMESİ
1 Araş. Gör. ISHAK ERTUGRUL - Marmara Üniversitesi - mekatronik müh
Araş. Gör. EBUZER AYGUL - Marmara Üniversitesi - mekatronik mühendisliği
3 Prof. Dr. NİHAT AKKUŞ - Marmara Üniversitesi - mekatronik mühendisliği
4 Lisans Öğr. SİNAN TURGUT ÖNAL - Marmara Üniversitesi - mekatronik mühendisliği
2

Bu çalışmada OPC server üzerinden PLC ve SIMULINK haberleşmesi yapılarak PLC dataları veya OPC server
üzerindeki birden fazla cihazın datalarının SIMULINK üzerinden görüntülenebilmesi böylece kompleks
sistemlerin simulasyonu için kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. Bu çalışmada haberleşme PLC nin Ethernet
portu ile PC’nin Ethernet portu arasında, OPC server kullanılarak ve modbus TCP/IP protokolüyle
gerçekleşmektedir. SIMULINK üzerindeki OPC library ile OPC server arasında haberleşme kurularak PLC deki
ve OPC server’a bağlı diğer sistemlerin dataları SIMULINK üzerinden kontrol edilebilir ve simulasyon amaçlı
kullanılabilir. Örnek olarak PLC’ye bağlı bir enkoderin değeri SIMULINK üzerinden gerçek zamanlı olarak
okunacaktır.
Keywords: PLC,Simulink,OPC
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Unmanned Aerial Vehicles (UAV), widely used in recent years, can perform different tasks. They can be
operated either by automobile or remote control. Developed in various sizes and structures, the UAVs fulfill
the required functions with the equipment they carry on them. Within the scope of this study, the areas of
application of image acquisition and obtained image were investigated. Images taken from a certain height
by means of the cameras mounted on the UAVs are used for various purposes. Areas of use include military
combat against terrorism, rapid detection of forest fires, follow-up of agricultural areas, detection of
environmental pollution, analysis of water pollution. Thanks to technological developments, electronic
equipment is cheaper and GPS position information, temperature, humidity, wind information can be taken
in addition to the images taken. It is used especially for the detection and intervention of environmental
events. In addition, most of the images were processed by image processing methods.
Keywords: Unmanned Aerial Vehicles, Diagnosis, Taking Image
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GIDA VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLECEK KREDİ KARTI İLE SATIŞ YAPABİLEN ÜÇ
EKSENLİ YENİ BİR OTOMAT ROBOT SELF SERVİS ATM SİSTEMİNİN TASARIMI
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Bu çalışmadaki amaç, hassas servis edilmesi gereken ya da özel üretim gıda mamulleri ve sağlık ürünlerinin
7/24 aktif bir şekilde otomatik satışının yapabilen bir makine tasarlanmasıdır. Geleneksel gıda otomatları ile
satın alınan ürün müşterinin eline geçene kadar darbe alması, ters dönmesi gibi sorunlarla karşılaşıldığı için
pasta, özel üretim kek, sütlü tatlı gibi gıda ürünlerinin satışı yapılamamaktadır. Sistem mekanik olarak 3
eksen çalışan bir kartezyen robotun raflarda bulunan ürünleri servis etmesi temeline dayanmaktadır.
Kartezyen sistemler X ,Y, Z eksenlerinde doğrusal olarak hareket eder. Tutma ve taşıma yeteneğine sahiptir.
Sınırlanan alanda, belirli noktalara ulaşması çok basittir fakat bir o kadar da kısıtlı hareket eder. Mekanik
yönden güçlü olduğu için ağır yüklü ve büyük boyutlu cisimleri taşımak için ideal robot kolları arasındadır.
Çalışmamızda öncelikle sistemin mekanik kısmı üç boyutlu olarak Solidworks yazlımında modellenmesi
yapılmıştır. Otomat 600 adet depolama rafı kapasiteli 2,5m*2,5m*2m boyutlarında gaz soğutmalı ve 360
derece + 3 eksen hareketli kartezyen kol şeklinde tasarlanmıştır. Makinenin müşteri kısmında bir
dokunmatik panel bulunmaktadır. Müşteri dokunmatik panel vasıtası ile ürün seçimi yapar, sonra ödeme
işlemini kredi kartı ile yapıldıktan sonra arka tarafta bulunun robot istenilen ürünü bulunduğu raftan düzgün
bir şekilde alarak müşteriye ulaştırır. Geliştirilecek PLC yazılımı, müşteri paneli ve kontrol paneli olmak üzere
iki kısımdan oluşmaktadır. Kontrol kısmı raf, stok ürün bilgisi, raf ömrü, ortam sıcaklığı gibi bilgileri kontrol
ederek düzgün bir çalışma sağlayacaktır. Müşteri kısmı ise görsel, kullanımı kolay ve dil seçeneği olan bir
arabirim olarak tasarlanmıştır. Sistem hem sağlık sektöründe nöbetçi eczane kavramını ortadan
kaldırabileceği gibi gıda sektöründe de önemli bir eksikliği giderebilecektir.
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The underground cables are protected by an oil-filled sheath to prevent damage and increase the life span.
The majority of these cables are used for communication purposes. Providing the communication with fiber
or wireless methods reduces these cables to idle state. The recycling of these cables, which fall into the idle
state, is important for economic reasons. In order to be able to use the materials such as oil, copper, plastic
again, it is necessary to separate them. In this study, a washing machine was designed to disassemble the
oil-filled communication cables and to separate the oil. A drum washing machine with a large internal
volume, designed to wash broken oil cables with solvent. Washing and drying time of the machine, spinning
cycle of the drum, pump control are controlled by PLC. Washing is done with solvent. After the washing
process is completed, drying is carried out with a high speed centrifugal pump. The greatest advantage of
the machine and its innovation is that the solvent liquid used in washing can be used repeatedly. After
completion in the wash, the oil solvent mixture will be heated to separate the solvent and oil. As a result of
the distillation process, the liquid oil is transferred to another reservoir. Since the solvent in the steam
passes through the serpentines placed in the boiler, it comes into contact with the cold air pipes and is
transferred back to the clean solvent tank for reuse. In this way, both cable recycling was provided and the
liquid used for recycling was used again and again.
Keywords: Solvent Based washing ,Cable Washing Machine, Machine Design
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Bu çalışmada enine akılı 9/6 oranında Doğrusal Anahtarlamalı Relüktans Motor (DARM) mantığına göre
özgün bir tasarım önerilmiştir. Eyleyici 3 fazlı olarak öngörülmüştür. Tasarlanan eyleyicinin stator ve rotor
arasındaki hava aralığı 1 mm olarak belirlenmiştir. Kullanılan nüve EI60 serisine ait trafo sac ölçüleri baz
alınarak hazırlanmıştır. Doğrusal Anahtarlamalı Relüktans Motor sabit stator ve hareketli rotor olarak
tasarlanmıştır. Tasarlanan nüveler üzerinde ANSYS Maxwell programı kullanılarak 3 boyutlu sonlu elemanlar
yöntemi ile magnetostatik analizleri gerçekleştirilmiştir. Tasarımda nüve bobinlerine 2000, 2500 ve 3000
Amper-sarım magnetomotiv kuvvet uygulanmış ve rotor 1 mm konum değiştirerek analizler
gerçekleştirmiştir. Yapılan analizler de eyleyici nüveleri üzerindeki itme ve çekme kuvveti incelenmiştir.
Motorun hareketini sağlayan itme kuvveti 3000 Amper-sarım da 73 N olarak hesaplanmıştır. Motorda
çekme kuvveti 3000 Amper-sarımda 1430 N olarak belirlenmiştir. Çekme kuvveti referans alınarak motorun
yataklama elemanlarına üzerinde ANSYS 16.1 programı kullanarak sonlu elemanlar yöntemi ile yapısal analiz
uygulanmıştır.
Keywords: Anahtarlamalı Relüktans Motor,Doğrusal Anahtarlamalı Relüktans Motor,Doğrusal Motor
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Dizel yakıtlar geniş kullanım alanına sahip olmasından dolayı ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir.
Petrolün her geçen gün azalması, petrol krizleri ve çevre bilincinin artması ile yenilenebilir enerji
kaynaklarına ilgi artmıştır. Dizel motorlarında yanma patlamalı olduğundan dolayı, gürültülü ve titreşimli
çalışırlar. Motor içindeki yanma süreci ile meydana gelen ses ve titreşim, kullanıcılar üzerinde olumsuz
etkiler yapmaktadır. Bu durum özellikle yüksek yanma hızı ve hızla artan yanma basınçlarına sahip
motorlarda gözlemlenmiştir. Yakıt özellikleri, dizel gürültü ve titreşimine önemli derecede etki eder. Bu
çalışmada biyodizel ve standart dizel yakıt karışımlarının motor titreşimine ve gürültüsüne olan etkileri
deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler tek silindirli hava soğutmalı dizel motor ile, tam yükte ve farklı
motor devirlerinde gerçekleştirilmiştir. Sonuçta, motor titreşim ve gürültü seviyesinin biyodizel içerikli
yakıtlar ile azaldığı görülmüştür. Ayrıca, motor devrinin artmasıyla tüm yakıt karışımları için motor
titreşiminin ve gürültü seviyesinin arttığı görülmüştür.
Keywords: Biyodizel ,Titreşim,Gürültü
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İçten yanmalı motorlarda yakıtın kimyasal enerjisi, yanma sonucu mekanik enerjiye dönüştürülmektedir.
Enerji kaynaklarının hızla tükenmesinden dolayı, mevcut enerji kaynakları en verimli şekilde kullanılması
gerekmektedir. Bu sebeple, son yıllarda otomotiv endüstrisinde yakıt tüketimini azaltmaya yönelik bilimsel
çalışmalar artarak devam etmektedir. Günümüzde tek silindirli dizel motorlar bir çok alanda yaygın olarak
güç kaynağı olarak kullanılmaktadırlar. Motor devri ve yükü silindir içi yanma basıncını etkileyen unsurlardır.
Bu çalışmada, tam yük altında farklı devirlerde çalışan tek silindirli hava soğutmalı bir motorun silindir içi
basınç değerleri ölçülmüştür. Elde edilen basınç değerleri kullanılarak ısı açığa çıkış miktarları ve ısı açığa
çıkış hızları belirlenerek motor devrine bağlı olarak kıyaslamalı olarak incelenmiştir.
Keywords: Dizel motor,ısı açığa çıkış miktarı,ısı açığa çıkış hızı
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Günümüzde artan dünya nüfusuna paralel olarak endüstrilerin üretim kapasiteleri çok büyümesi, insanların
ağır metallere daha fazla maruz kalmasına neden olmaktadır. Endüstriyel atık sular, çamurlar, pestisitler,
maden ocakları, metal endüstrisi ve fosil yakıtlar ağır metal kirliliğinin kaynakları olarak
gösterilebilmektedirler (Başaran ve ark. 2006). Mamul eldivenlik deri bünyesindeki ağır metallerin bir kısmı
ise; hayvanın yaşadığı dönemindeki faaliyetlerden, deri fabrikalarındaki deri üretimi esnasında kullanılan
metal içerikli kimyasal maddelerden, kullanılan suyun yapısındaki ağır metallerden ve mekanik işlemlerdeki
kirliliklerden derilerin bünyesine geçebilmektedirler (Harmancıoğlu ve ark. 1993; Aslan, 2010). Ayrıca
mamul derilerden istenilen fiziksel performans ve görünüş özelliklerinin artırılması için, deri üretiminde ağır
metaller ya da ağır metal içerikli kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Bu araştırmada; insan vücuduyla
teması olan eldivenlik mamul derilerin ağır metal içeriğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Mamul derilerin
yapılarında bulunan toplam ağır metal iyonları ile suda ve yapay ter çözeltisinde ekstrakte olabilen ağır
metal iyonları ICP-OES tekniği ile belirlenmiştir. Daha sonra, mamul derilerin toplam ve suda ve yapay ter
çözeltisinde ekstrakte olabilen ağır metal düzeyleri standart değerler ile karşılaştırılmıştır. Deri ürünlerinden
özellikle yağmur suyu ekstrakte olabilecek ağır metal miktarlarını tespit etmek amacıyla suda ekstraksiyonu
ISO 4098:2005’e göre yapılarak ekstrakte olabilir ağır metal düzeyleri ICP-OES (Perkin Elmer Optima 2100
DV) ile belirlenmiştir (ISO, 2011). Derilerin kullanımı sırasında; ter sıvısının çözücü etkisiyle insan terine
geçebilecek ağır metal miktarlarını tespit etmek amacıyla DIN 54020’e göre yapay ter çözeltisi
hazırlanmıştır. Derilerin yapay ter çözeltisindeki ekstraksiyonu ISO 17072-1:2011’e göre yapıldıktan sonra,
ağır metal konsantrasyonu değerleri ICP-OES’de tespit edilmiştir (Özdoğan, 1997). Derilerin bünyesindeki
toplam ağır metal miktarları ise, ISO 17072-1:2011’ye göre ICP-OES’de tespit edilmiştir (ISO, 2011).
Araştırmamızda, yaş yakma sonucunda mamul derilerde tespit edilen tüm ağır metallerin değerleri, suda ve
terde ekstrakte olabilen miktarlarından yüksek olduğu bulunmuştur. Tespit edilen ağır metal iyonları
içerisinde, en düşük miktarda bulunan ağır metalin kadmiyum olduğu belirlenmiştir. Kullanım süresi dolan
eldivenlik deri ürünlerin ekstrakte olabilen miktarları hemen hemen limit değerlerin aşağısında olmasına
rağmen, toplam ağır metal içerikleri limitlerin üzerindedir. Bundan dolayı bu ürünlerin çevreye gelişigüzel
atılması ya da depone alanlarda uzun süre biriktirilmesi ekosisteme zararlı olabilir. Bundan dolayı kullanım
ömrünü tamamlayan bu ürünlerin geri dönüşüme sokularak tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir. Ağır
metallerin ekolojik ürünler kapsamında daha genişleyerek gelecek yıllarda gerçek deri ürünlerini de
etkileyeceği ve hatta önerilen limit değerlerin daha da düşük değerlere çekilebilme ihtimali bulunmaktadır.
Bundan dolayı, Türk deri sanayicisi hazırlıklı olmak zorundadır, aksi taktirde Türk deri sanayisi, rekabet
ortamına ayak uyduramayacağından, ülke ekonomisini olumsuz etkileyecektir.
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Dr. ERGİN TEMEL - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Muhasebe

Çalışmamızın amacı tekstil sektörünün şehir ekonomisine katkısını Erbaa ilçesi için tespit etmektir. İlçenin
gelişimine etki eden sektörler incelendiğinde toprak sanayiye bağlı tuğla fabrikaları ve orman sanayi ürünleri
imalatı yapan fabrikalar önemli paya sahiptir. 2000’li yıllardan sonra ilçeye yatırım yapan küçük ölçekli tekstil
fabrikalarının girişi ile ilçede tekstil sektörü gelişmeye başlamıştır. Her yeni fabrikanın gelişi bölgedeki insan
kaynağına eğitim vermiş ve yetişmiş elaman sorununu çözmüştür. 2017 yılı itibarıyla ilçede organize
sanayide 11 firmada toplam 4.110 kişi istihdam edilmiştir. Tekstil sektörü emek yoğun üretim yaptığı için
istihdama etkisi önemlidir. Teknolojide yaşanan gelişmeler tekstil sektöründeki çalışan sayısını önemli
ölçüde etkilememektedir. Şehir ekonomisinin canlılığı için tekstil sektörü halen günümüzün en önemli
sektörü konumundadır. Araştırmamızda tekstil sektörünün Erbaa ilçesi ekonomisi için katkıları tespit edilmiş
sonuçlar tartışılmıştır.
Keywords: Tekstil,İşletme,Şehir ekonomisi
Corresponding Author: UĞUR ÇAKIR

KIRMIZI PANCAR(BETA VULGARİS L. VAR. CONDİVİTA ALEF.) İLE PAMUKVE YÜN LİFLERİNİN
BOYANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
2

1 Dr. UĞUR ÇAKIR - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tasarım
Prof. Dr. ADEM ÖNAL - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Organk Kimya

Doğal boyalar dünyanın çeşitli bölgelerinde sınırlı miktarda kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda çevreye
gösterilen hassasiyet, sentetik boyalara göre çevre ve insan sağlığı açısından daha güvenilir olan doğal
boyalara karsı ilgiyi arttırmıştır. Kırmızı Pancar extraktı ile mordan maddeler kullanılarak pamuk ve yün
liflerinin boyanmasında ortam pH, sıcaklık ve mordan türü değişimlerinin K/S boyama verimliliğine , L*, a*,
b* renk değerlerine etkileri ve renk yıkama haslıkları belirlenerek değişimler değerlendirilecektir. Araştırma
ile kırmızı pancardan elde edilen extraktın doğal boyar madde olarak kullanılabilirliği belirlenerek çevre ve
insan sağlığı açısından zararsız boyar madde elde edilmesi amaçlanmıştır.
Keywords: Boyar madde,Mordan,Pamuk, Yün
Corresponding Author: UĞUR ÇAKIR

KIRMIZI LAHANA İLE PAMUK VE YÜN LİFLERİNİN SOĞUK VE ILIK BEKLETME METODU İLE
BOYANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
2

1 Dr. UĞUR ÇAKIR - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tasarım
Prof. Dr. ADEM ÖNAL - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Organik Kimya

Doğal organik boyalar; bitkisel ve hayvansal boyar maddelerle kimyasal bir sürece bağlı olmadan ya da en
az kimyasal işlem ile elde edilen boyalardır. Kırmızı lahana bitkisinden elde edilen boyar madde ekstraktı ile
yün ve pamuk lifleri mordan olarak kullanılan demir(II) sülfat, aliminyumsülfat, bakırsülfat gibi metal tuzları
ile birlikte mordanlama ve soğuk - ılık bekletme metodu ile boyama işlemleri yapılacaktır. Elde edilen
boyanmış numunelerin K/S renk verimliliği ve Cie-Lab renk değerleri, renk haslıkları ölçülerek kaynar
boyama sıcaklığında elde edilen değerlerle kıyaslanarak uygulanan boyama yönteminin etkinliği ve
ekonomikliği tartışılacaktır.
Keywords: Kırmızı Lahana,Boyar madde,Pamuk,Yün,Doğal Boya
Corresponding Author: UĞUR ÇAKIR
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DENİZLİ DERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DERİ KATI ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. MERUYERT KOİZHAİGANOVA KAYGUSUZ - Pamukkale Üniversitesi - Denizli Teknik Bilimler MYO
2 Yrd. Doç. Dr. NURAY OLCAY IŞIK - Namık Kemal Üniversitesi - Çorlu MYO

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 2012 yılı “Mirasımız Dericilik” projesi kapsamında Denizli'deki
deri ve kösele sanayinde faaliyet gösteren işletmeler Denizli Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesine (DDİOSB)
taşınmıştır. DDİOSB; tamamlanan arıtma tesisi, üretim merkezleri ve modern makine ekipmanları ile
sektörün önemli merkezlerinden biri olmaya devam etmektedir. Fakat günümüzde Organize sanayi
bölgelerinde karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi de gelişen sanayinin oluşturduğu endüstriyel katı
atıklardır. Deri sanayine giren ham derinin sadece %20-25'i mamul deriye dönüşmekte, bu nedenle deri
üretimi esnasında değişik karakterlerde endüstriyel katı atıklar oluşmaktadır. Katı atıklar proteinik
özelliklerinden, lifli karakterinden ve yüksek doğal yağ içeriğinden dolayı ekonomik değere sahip atıklar
sınıfındadır. Bu atıklar, tutkal ve jelatin, protein hidrolizatları ve ham yağ (don yağı) üretimi için
kullanılabilmekte ve bunun yanı sıra kompozit tabaka malzeme üretimi ve yakılarak enerjiye dönüştürülmesi
için de uygun görülmektedir. Deri sanayi katı atıkları ortaya çıktıkları işlem basamaklarına bağlı olarak içerik
ve miktar açısından farklıdır. Denizli Deri İhtisas OSB faaliyetlerinden kaynaklanan başlıca atık türleri:
kavaleto (etleme atıkları), deri tıraş atıkları, ön çökeltim havuzu atıkları, arıtma tesisi elek üstü atıkları ve
arıtma çamuru olarak sınıflandırılmaktadır. Küçük işletmelere göre OSB'de atıklar daha fazla değerlendirme
olanağı bulmaktadır. DDİOSB'de oluşan katı atıkların kontrolünün sağlanması için Çevre Mevzuatlarında
belirtilen standartlara göre inşası yapılmış olan ve yaklaşık 3000 m2 alandan oluşan katı atık geçici depolama
alanına sahiptir. Sanayi kaynaklı endüstriyel katı atıklar bu depolama alanında tasnif edilmektedir. Katı
atıklar bertarafının veya geri kazanımının sağlanması için lisanslı firmalar aracılığı ile çalışmalar
yapılmaktadır. Fakat, son çalışmalarda DDİOSB'den kaynaklanan katı atıkların özelliklerine göre en iyi
bertaraf yönteminin gazifikasyon olduğu ve böylece atık miktarının minimize edilmesi ve aynı zamanda da
enerji değeri yüksek olan atıkların değerlendirilmesiyle ülke ekonomisine katkı sağlanabileceği
öngörülmüştür.
Keywords: Organize Sanayi Bölgesi, Deri, Katı Atık, Protein
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. MERUYERT KOİZHAİGANOVA KOİZHAİGANOVA

DERİ ENDÜSTRİSİ KATI ATIK TÜRLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
1
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2 Yrd. Doç. Dr. NURAY OLCAY IŞIK - Namık Kemal Üniversitesi - Çorlu MYO
3 Doktora Öğr. ZHİBEK ATAMBAYEVA - Shakarim adında Semey Devlet Universitesi - Mühendislik Fakültesi

Deri sektörünün ülkemizde ve dünyada en önemli problemlerinden biri endüstriyel atıklarıdır. Deri sanayine
giren ham derinin sadece %20-25'i mamul deriye dönüşmekte, bu nedenle deri üretimi esnasında değişik
karakterlerde endüstriyel katı atıklar oluşmaktadır. Deri sanayi katı atıkları ortaya çıktıkları işlem
basamaklarına bağlı olarak içerik ve miktar açısından farklıdır. Deri sanayinde üretim proseslerinden sonra
meydana gelen başlıca atık türleri: kıllar ve yünler, ham deri atıkları (kafa, kuyruk ve diğer gereksiz kısımlar),
kireçlik yapılmış deri atıkları (karnas veya kavaleto), tabaklanmış atıklar (krom talaşları) olarak
sınıflandırılmaktadır. Ayrıca organize sanayi bölgelerinde kurulan arıtma tesislerinden çıkan ön çökeltim
havuzu atıkları, arıtma tesisi elek üstü atıkları ve arıtma çamuru da deri sanayi atıkları olarak
sınıflandırılmaktadır. Katı atıklar proteinik özelliklerinden, lifli karakterinden ve yüksek doğal yağ içeriğinden
dolayı ekonomik değere sahip atıklar sınıfındadır. Bu atıklar, tutkal ve jelatin, kollagen hidrolizatları, ham
yağ (don yağı), gübre ve yem, biyogaz veya biyodizel, kompozit malzeme veya inşaat malzemelerinin katkı
maddesi üretimi için kullanılabilmekte ve bunun yanı sıra yakılarak enerjiye dönüştürülmesi için de uygun
görülmektedir.
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İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) İLE ELDE EDİLEN FARKLI ÇÖZÜNÜRLÜKLERDEKİ UYDU
GÖRÜNTÜLERİNİN NESNE TABANLI SINIFLANDIRMA SONUÇLARINA ETKİLERİNİN
ARAŞTIRILMASI
1
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3 Yrd. Doç. Dr. SERDAR SELİM - Akdeniz Üniversitesi - Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Gelişen teknoloji ile birlikte uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin kullanım alanları artmış, hızlı ve
yüksek doğrulukta sonuçlar vermesi nedeniyle birçok meslek disiplin tarafından kullanımı yaygınlaşmıştır.
Özellikle yeryüzüne ait mekânsal verilerin temininde ve tespitinde uzaktan algılama teknolojileri öncelikli
tercih edilir hale gelmiştir. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan mekânsal verilerin hızlı, kontrollü, yüksek
çözünürlüklü ve uygun maliyetle elde edilmesi yönünde çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada, farklı
çözünürlüklerdeki mekânsal verilerin insansız hava araçlarıyla temin edilip, nesne tabanlı sınıflandırma
tekniği ile belirlenen objelerin, sınıflandırma sonuçlarına etkisi araştırılmıştır. Çalışma, İHA görüntülerinin
elde edilmesi, nesne tabanlı sınıflandırma tekniği kullanılarak analiz edilmesi ve sonuçların tartışılması
olarak 3 temel aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada, belirlenen çalışma alanına ait görüntüler 30, 60 ve 90
m yüksekliklerden İHA ile otonom uçuş yapılarak elde edilmiştir. İnsansız hava aracına entegre kameranın
iç ve dış yöneltme parametreleri değiştirilmeden farklı yüksekliklerden farklı çözünürlüklerdeki görüntülere
jeoreferanslama, mozaikleme ve filtreleme uygulanarak zenginleştirme işlemleri yapılmıştır. İkinci aşamada
ise, aynı alana ait 3 farklı görüntü, e-cognition yazılımı kullanılarak aynı segmentasyona tabi tutulmuş ve
sınıflandırma işlemleri yapılmıştır. Son aşamada ise elde edilen sınıflandırma sonuçları ve doğrulukları
birbirleri ile karşılaştırılarak en verimli çözünürlük, iş yükü-zaman ve maliyet temelinde tartışılmıştır. Bu
çalışmanın, yüksek mekânsal çözünürlüğe uygun maliyetle ulaşmayı hedefleyen çeşitli meslek disiplinlerine,
çalışma alanı büyüklüğü ve uçuş yüksekliği parametrelerinden en uygun olanının seçiminde yol gösterici
olacağı öngörülmektedir. Ayrıca yüksek mekânsal çözünürlüğe sahip ve yüksek maliyetli uydu görüntülerinin
yerine alternatif olarak İHA görüntüleri ile denemeler yapılarak yüksek doğrulukta, kısa sürede ve farklı
çözünürlüklerde görüntüler elde edilmesi ve farklı yüksekliklerden çekilen görüntülerin sınıflandırma
doğruluğuna etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Keywords: İnsansız hava aracı, nesne tabanlı sınıflandırma, uçuş yüksekliği, mekânsal çözünürlük, sınıflandırma doğruluğu
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İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI (İHA) İLE ALINAN GÖRÜNTÜLERİN KALİTESİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
2
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İnsansız hava araçları (İHA) uydu sistemleri ve uzaktan kumanda ile kontrol edilerek görüntü alma, izleme,
takip, tanımlama, savunma ve müdahale gibi alanlarda birçok meslek disiplini tarafından kullanımı tercih
edilmektedir. Özellikle son 10 yılda, yeryüzüne ait görüntülerin güncel, hızlı ve pratik olarak alınmasında
uydu görüntülerine rakip olarak hızlı bir gelişim göstermektedir. Alınan görüntüler, kullanım amacına bağlı
olarak çeşitli işlemlere tabi tutulmakta ve başta planlama olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. Bu
çalışmada, standart bir İHA ile alınan görüntülerin, kalitesini (mekânsal çözünürlük, netlik, anlaşılabilirlik)
etkileyen faktörler araştırılmıştır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan profesyonel bir İHA ile alınan
görüntünün kalitesi; kamera özellikleri, uçuş hızı, uçuş yüksekliği, çekim açısı, iklim özellikleri, görüntüsü
alınan bölgenin ekolojik yapısı vegörüntü işleme teknikleri kapsamında ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Çalışma,
görüntülerin elde edilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi olmak üzere 3 temel işlem adımından
oluşmaktadır. İlk aşamada, uçuşa hazır hale getirilen İHA (DJI Phantom 3) ile farklı bölgelerden, farklı
yükseklik, hız, kamera açısı ve iklim şartlarında görüntüler alınmıştır. Ardından bu görüntüler, Pix4D yazılımı
kullanılarak orthomozaik görüntü haline dönüştürülmüştür. Elde edilen tüm görüntüler mekânsal
çözünürlük, netlik ve anlaşılabilirlik kapsamında değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, kullanımı çok yaygınlaşan
İHA’lar için, görüntünün kalitesini etkileyen faktörler uygulamalı olarak araştırılmış ve ortaya konulmuştur.
Bu çalışma ile kaliteli görüntü elde edebilmek için gerekli olan temel şartları belirlemeye yönelik bir çerçeve
oluşturulmuştur. Çalışmanın, İHA kullanıcılarına ve İHA görüntülerini kullanarak ilgili alanlarda çalışma
yapan meslek disiplinlerine yol gösterici olacağı öngörülmektedir.
Keywords: İHA, drone, görüntü kalitesi, piksel çözünürlüğü, görüntü işleme
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COMPARISON OF LANDSAT 8 OLI AND SENTINEL-2A MSI SATELLITE IMAGES FOR LAND
USE/LAND COVER CLASSIFICATION
Araş. Gör. NAGİHAN ASLAN - Akdeniz Üniversitesi - Space Sciences and Technologies
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3 Prof. Dr. NAMIK KEMAL SONMEZ - Akdeniz Üniversitesi - Space Sciences and Technologies
4 Y. Lisans Öğr. MESUT COSLU - Akdeniz Üniversitesi - Remote Sensing and Geographic Information Systems
1

The main aims of this study are to compare the performances of Landsat 8 OLI and Sentinel-2A MSI
imageries for Land Use/Land Cover (LU/LC) classification using Support Vector Machines (SVM) and to
evaluate the effects of different band combinations in the classification. The study area is located in
Kumluca district of Antalya, Turkey and contains intensive greenhouse areas, as well as urban, citrus, forest,
sea, and bareland areas. The Landsat 8 OLI and Sentinel-2A MSI images were acquired on 11th November
and 14th November 2015, respectively. Initially, the Landsat 8 OLI image was pan-sharpened for having
15m spatial resolution multispectral image. Then, the data sets were generated for two satellite images
considering the spectral ranges of the bands. The Data Set 1 includes Red (R), Green (G), Blue (B), and Near
Infrared (NIR) bands, the Data Set 2 includes R, G, B, NIR, and Shortwave Infrared (SWIR-1, SWIR-2, SWIRCirrus) bands, while the Data Set 3 includes all multispectral bands of the images. The next step was to
collect the training and testing samples for performing the SVM classification. Then, in the classification
stage the RBF kernel was used, while the C and gamma parameters values were determined using 5-fold
cross validation method. The obtained overall accuracy values using SVM classifier were higher than 89.00%
for each case indicating the suitability of both satellite images for LU/LC classification. For Landsat 8 OLI
images, the obtained overall accuracies were 93.33%, 95.88%, and 95.88% for Data Sets 1, 2, and 3,
respectively. On the other hand, for Sentinel-2A MSI image the overall accuracies were computed as
89.33%, 95.11%, and 96.33% for Data Sets 1, 2, and 3 respectively. Using all spectral bands increases the
overall accuracies up to 2.55% for Landsat 8 OLI image and up to 7.00% for Sentinel-2A image.
Keywords: Land Use/Land Cover, Support Vector Machines Classifier, Landsat 8 OLI, Sentinel-2A MSI
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EVALUATION OF MACHINE LEARNING ALGORITHMS FOR OBJECT-BASED LAND USE/LAND
COVER MAPPING FROM SENTINEL-2A MSI IMAGES
1

Y. Lisans Öğr. MESUT COSLU - Akdeniz Üniversitesi - Remote Sensing and Geographic Information Systems
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4 Araş. Gör. NAGİHAN ASLAN - Akdeniz Üniversitesi - Space Sciences and Technologies

The main objective of this study is to compare and evaluate the machine learning algorithms for objectbased land cover detection from Sentinel-2A MSI satellite images. The study is implemented in an area
selected from Kumluca district of Antalya utilizing four bands (blue, green, red and near-infrared) of 10m
resolution Sentinel-2A MSI images. There are basically two stages in the study, which are (i) image
segmentation and (ii) implementation of machine learning classifiers. In the image segmentation stage, the
multiresolution segmentation algorithm was used. The success of the segmentation process depends
largely on the image segmentation parameters as well as on the algorithm to be used. In this study, the
values for segmentation parameters; scale, shape and compactness were determined by visual analysis and
trial and error method as 35, 0.3, and 0.7, respectively. In the implementation of machine learning classifiers
stage, rule sets determined for objects obtained as a result of segmentation were applied. Using these rule
sets, Support Vector Machine (SVM), Random Trees (RT) and k-Nearest Neighbour (k-NN) machine learning
algorithms were used. Analyzing the image visually eight land use/land cover classes were decided, which
are plastic-greenhouse, glass-greenhouse, residential-area, citrus-trees, forest, sand, bareland, burnedarea. In this study, 80 segments (10 segments per class) representing the identified classes were selected
as training, while 229 segments (about 29 segments per class) were selected as testing to validate the
results. The obtained results indicate that the land use/land cover types of the area were determined quite
successfully from Sentinel 2A MSI image using object-based classification along with machine learning
algorithms. The overall accuracies were computed as 88.95%, 90.53% and 92.85% for k-NN, RT and SVM
classification, respectively. The highest accuracy was obtained using SVM classification and RT classification
follows this. On the other hand, the lowest accuracy was obtained using k-NN classification.
Keywords: Object-Based Classification, Support Vector Machines, Random Trees, k-Nearest Neighbour, Sentinel-2A MSI
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TCE KAYNAK ZONLARININ TWEEN 80, SODYUM DODEKSİL SÜLFAT (SDS) VE SAF SU İLE YERİNDE
ISLAHI
1
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Trikloroetilen (TCE) yeraltı suyu akifer sistemlerinde en çok gözlenen klorlu organik bileşiklerden biridir.
Trikloroetilen (TCE) genellikle yeraltında saf faz (DNAPL) olarak bulunup büyük hacimde yeraltı suyu
kirliliğine neden olmaktadır. TCE saf faz kütlelerinin tamamıyla uzaklaştırılması ya da kontrol edilmesi için
etkili bir ıslah performansı gerekmektedir. DNAPL türü bileşiklerce kirlenmiş olan bölgelerin ıslahında
kullanılan en önemli yöntemlerden biri yerinde kimyasal yıkama teknolojisidir. Çalışmanın amacı, heterojen
jeolojik sistemlerde hapsolmuş olan TCE kaynak zonlarının Tween 80,SDS ve saf su ile yapılan yerinde ıslah
performansının karşılaştırmalı incelenmesidir. Amaçlar doğrultusunda bir seri 2 boyutlu tank deneyleri
yürütülmüştür. Sonuç olarak; düşük geçirgenlikteki havuzcuklarda bulunan saf faz TCE kütleleri Tween 80
ve sodyum dodeksil sülfat (SDS) enjeksiyonuyla tamamen ıslah edilmiştir. Teknolojinin başarısı özellikle
DNAPL dağılımı ve doygunluğu, yıkama solüsyon türü ve derişimi, fiziksel ortam heterojenliğinden
etkilenmektedir.Arazi çalışmalarında teknolojinin başarısı sahaya özgü olup, bu durum kirlenmiş sahalarda
etkili DNAPL ıslah teknolojilerini karakterize etmede oldukça önemlidir.Çalışma TÜBİTAK 115Y117
tarafından desteklenmiştir.
Keywords: DNAPL, Trikloroetilen, Sodyum dodeksil sülfat ,Tween 80,Yerinde ıslah
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HİGH RESOLUTİON SEİSMİC SURVEYS REALİZED BY RESEARCH VESSEL KOCA PİRİ REİS EXAMPLE
OF KUŞADASI GULF
Arş.Gör.Dr. SAVAŞ GÜRÇAY - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Uygulamalı Jeofizik
2 Prof. Dr. GÜNAY ÇİFÇİ - Dokuz Eylül Üniversitesi - Deniz Bilimleri ve Teknolojisi
3 Prof. Dr. DERMAN DONDURUR - Dokuz Eylül Üniversitesi - Deniz Bilimleri ve Teknolojisi
1

Kuşadası Gulf and surroundings, located Aegean coast of the West Anatolia, were investigated under this
survey by high resolution seismic reflection methods. High Resolution multi-channel seismic reflection and
Chirp data were collected by Koca Piri Reis, research vessel of Dokuz Eylül University (D.E.U.), for this
purpose. The data were processed in SeisLab, D.E.U. Marine Sciences and Technology seismic laboratory,
for interpretation. Submarine stratigraphic and structural features of the study area were investigated.
Besides the seismic-stratigraphic interpretation of the high resolution multi channel seismic reflection and
Chirp data, the tectonic and structural interpretation was carried out to constitute the submarine active
tectonic map of the study area by correlated active faults identified on each seismic section. Basement
topography and sediment thickness map were produced by digitized unconformity surfaces that observed
on seismic sections which cutting each other over the study area. Submarine active tectonic map and,
basement topography and sediment thickness map were correlated together to present the relationship
between tectonic deformation and stratigraphy. The results of this study were compared with the previous
results of topographical, geophysical, geological and tectonic studies to trace the submarine continuation
of active faults on land. A complete active fault map of the study area and surroundings was produced.
Keywords: Submarine active faults, High resolution marine seismic data, Kuşadası Gulf
Corresponding Author: Dr. SAVAŞ GÜRÇAY

SEA-LEVEL CHANGES AND SHELF BREAK PROGRADİNG SEQUENCES DURİNG THE LATE
QUATERNARY OFFSHORE KARAKOC RİVER İN THE KUSADASİ BAY (WESTERN COAST OF
TURKEY)
Arş.Gör.Dr. SAVAŞ GÜRÇAY - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Uygulamalı Jeofizik
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1

High resolution shallow seismic reflection data acquisition realized by 3.5 kHz Chirp method offshore
Karakoc River (South of Izmir City-West Anatolian Coast) revealed that the continental shelf off this river
consisted of stacked delta progradations. Topset to foreset transiton (FT) between the delta plain and the
delta front represents today’s Late Pleistocene age continental shelf edge. Two more paleo-shelf edges
beneath that present day’s shelf edge were interpreted that they have been deposited during the sea-level
lowstands within Pleistocene glacial stages. Three explicit unconformities of three oblique progradational
superimposed deltaic sequences which have been deposited during sea-level low stands within Late
Quaternary glacial stages (oxygen isotopic stages 2, 6 and 8) beneath the shelf are characterized by toplap
and downlap sedimentation features.
Keywords: Sea-level changes, Stacked delta progradations, Chirp data
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THE EFFECTS OF SKULLS AND ORBİTA MEASUREMENTS ON GENDER PREDİCTİON
2
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Purpose: Investigation of orbital and skulls measurements in the dry skulls defining the effects of gender.
Matherials and methods: 100 dry skulls were examined with orbital width, height, vertical and horizontal
diameter of skulls and orbital index were measured. Measurements were obtained comparing with right
and left sides and male to female. The relation of the results with gender was analyzed. Results: The right
orbit was found to be wider than the left (p<0.05). Male skulls had wider and higher (p<0.05) orbits. The
right orbital index was found to be smaller than the left . The diameter of skulls widths were found to be
higher in males. There was a relation between orbita and skulls with gender (p<0.05). Conclusion: It was
concluded that there was a relationship between the skulls and the orbital measurements on gender. As a
result orbital and skulls measurements may be used for gender prediction.
Keywords: Orbital measurements, gender prediction, skulls measurements
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ÇOCUKLARDA VÜCUT KİTLE İNDEKSİ VE BEL ÇEVRESİ DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. ÖZLEM KAŞTAN - Akdeniz Üniversitesi - ANATOMİ

Obezite, vücutta depolanan yağ miktarının fazla olması biçiminde tanımlanabilir. Klinik olarak obezite
çalışmalarında en çok kullanılan antropometrik ölçüm,vücut ağırlığı ve boy ölçümleridir. Vücut kitle indeksi
(VKI), boy ve kilo değerlerinden kolay ulaşılabilen, cinsiyet ayırımı yapılmadan, tüm bireylere uygulanabilen,
en yaygın ve geçerli standart bir boy-ağırlık indeksidir. Obezitenin klinik olarak değerlendirilmesinde VKI
ilaveten son zamanlarda bel çevresi de en yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada Akdeniz
Üniversitesi 75. Yıl Kreş ve Çocuk Kulübü’nde kayıtlı 2-6 yaş arası 100 tane çocuğun VKI ve bel çevreleri ile
şişmanlığa yatkınlıkları araştırıldı. Çocuklarda yaş ve cinse göre hazırlanan VKİ persentil eğrileri kullanılarak
>85 persentil olan çocuklar aşırı kilolu, >90 persentil olanlar ise obez olarak sınıflandırılmaktadır.
Keywords: Çocuk vücut kitle indeksi,bel çevresi,obezite
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ÇOCUKLARDA VÜCUT KİTLE İNDEKSİ VE BAŞ ÇEVRESİ DEĞERLERİNİN BÜYÜME GELİŞME
ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. ÖZLEM KAŞTAN - Akdeniz Üniversitesi - ANATOMİ
2 Diğer SÜHEYLA DUMAN - Akdeniz Üniversitesi -

Çocukların büyüme ve gelişmesinin takibinde kullanılan etkin ve önemli yöntemlerden biri antropometridir.
Çocuklarda boy, vücut ağırlığı ve baş çevresi ölçümü büyüme gelişme takibinde önemli olan antropometrik
değerlerdir. Boy, vücut ağırlığı ve baş çevresi gibi büyüme ve gelişme ile ilgili parametrelerin değişik yaşlarda
gösterdikleri dağılım, normalin alt ve üst sınırları, normal çocuk gruplarından elde edilmiş verilere
dayanılarak hazırlanmış tablo ve referans büyüme eğrileri ile belirlenebilmektedir. Büyüme eğrileri,
çocukların hangi noktada normalden ayrıldığı, beslenme durumu ve genel sağlık durumu hakkında inceleme
gerekip gerekmediği konusunda araştırmacılara yol göstermektedir. Vücut kitle indeksi (VKI), boy ve kilo
değerlerinden kolay ulaşılabilen, cinsiyet ayırımı yapılmadan, tüm bireylere uygulanabilen, en yaygın ve
geçerli standart bir boy-ağırlık indeksidir. Son günlerde çocuklarda boy ve vücut ağırlığı ölçümlerine ilaveten
VKİ hesaplaması ve baş çevresi ölçümünün karşılaştırması da büyüme ve gelişme takibinde önemli bir rol
oynamaktadır. Bu çalışmada Akdeniz Üniversitesi 75. Yıl Kreş ve Çocuk Kulübü’nde kayıtlı 2-6 yaş arası 100
tane çocuğun Boy, vücut ağırlığı, baş çevresi ve VKI’nin büyüme gelişme ile ilişkisinin araştırılması
amaçlanmıştır.
Keywords: Çocuk, boy, vücut ağırlığı, baş çevresi, vücut kitle indeksi
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. ÖZLEM KAŞTAN
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2

Morphology and morphometry of sphenoid sinus show differences. These anatomic variations are
important for decision making and application for surgical interventions. We aimed to determine the size
and volume of sphenoid sinus in our study, to identify the shapes and anatomical variations of sphenoid
sinus and to compare the obtained measurements with respect to age, gender and presence of the pituitary
adenoma. A total of 200 individuals (101 females, 99 males) with 24 pituitary adenomas were evaluated in
our study. Sphenoid sinus volume were measured by multislice computerized tomography, variations of
sphenoid sinus were identified and classified. The obtained data were statistically evaluated. The shape of
sphenoid sinus was examined in four groups including conchal, presellar, sellar and postsellar. The most
common type was sellar type (%41,5), the least common type was presellar type (%9). It was determined
that the difference between the volume of sphenoid sinus of healthy individuals and individuals with
pituitary adenomas was not statistically significant (p>0,05). The volumes of sphenoid sinus were found
statistically large in males (mean:11,23±5,14cm³), females (mean:9,32±3,97cm³) (p<0,05). While the data
obtained by the measurements in our study support the sphenoid sinus numerically, the identification of
the detected variations and different shapes to be obtained will reduce the possible complications in
surgical procedures.
Keywords: sphenoid sinus, morphometry, morphology, variation, multislice computed tomography.
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1

2

The Q angle was first defined by Brattstrom. He described the Q angle as an angle with its apex at the
patella, and formed between the ligamentum patellae and the extension of the line formed by the
quadriceps femoris muscle resultant force. We aimed to investigate whether Q angle and patellar tendon
length differ from anatomically in chondromalasia patella and meniscopathic patients and healthy subjects
in our study. 136 males (%44,9) and 167 females (%55,1) total of 303 patients' MR Imaging were evaluated
in this study that consist of patients with chondromalacia and meniscopathy diagnosed by radiologists
between 2013 and 2015 at Selcuk University Medical Faculty Radiology Department and healthy individuals
knee which MRI Imagings without any pathological findings. These cases were studied in 3 groups;
chondromalacia group (101 patients), meniscopathy group (101 patients), and healthy individual group (101
patients). Q angle and patellar tendon lengths were measured in three groups by determining parameters
such as age, gender. As a result of the study, the mean angle of Q was found to be 10.62 ± 2.11. it was found
that chondromalacia individuals (11,08 ± 2,40) were significantly higher (p <0.05) than healthy and
meniscopathy group. The mean length of the patellar tendon was measured as 38.57 ± 4.91 mm. There was
also no statistically significant difference between groups in terms of patellar tendon length (p>0,05). We
think that the results obtained from this study will help the anatomists, radiologists and surgeons dealing
with region to understand the patellar morphology and its changes. Besides, new studies will reveal the
importance of the patella in other pathologies in the knee joint.
Keywords: Patella, chondromalacia, meniscopathy
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ANALYSIS OF CRANIAL COMPUTED TOMOGRAPHY FINDINGS OF HEAD TRAUMA PATIENTS
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After attending this presentation, attendees will gain knowledge about craniocerebral injury types, the
most commonly injured sites in head trauma, and advantages of computed tomography (CT) in the
evaluation of head injuries.In the present study, we retrospectively analyzed CT scans of patients who were
admitted to the Selcuk University Faculty of Medicine Radiology Department with cranial trauma, in terms
of demographic features, presence of skull fracture, presence of intracranial hemorrhage and if present site
of fracture and hemorrhage to obtain information for better understanding of these traumas.This
retrospective study was conducted over a period of eight months from October 2016 to June 2017 and
included 978 patients presenting with head traumas. Out of the total 978 patients, 667 (68.2%) were male,
and 311 (31.8%) were female. The mean age at presentation was 27.6 ± 19.8 years (range: 0–92 years). The
most common age group was 20–29 years with 238 (24.3%) patients, which was followed by 202 (20.7%)
patients who were between 0–9 years of age. In 750 (76.7%) of the patients, no skull fracture was observed.
Frontal bone fracture was recognized in 53 (23.2%), and nasal bone fracture was identified in 38 (16.6%)
patients. Eleven (4.8%) patients had three or more bone fractures. Linear fractures were the most common
fracture type with 50 (21.9%) cases, and displaced fractures were second with 44 (19.3%) cases. In 66 (6.7%)
patients, intracranial hemorrhage was seen, while 50 (5.1%) patients sustained scalp hematoma.These
results can be useful for health specialists and policy makers in developing national guidelines for the
appropriate use of CT in head trauma patients. In addition, the high yield and diversity of CT scan findings
in head trauma patients justifies the appropriate use of CT in the diagnosis and management of suspected
head trauma patients.
Keywords: Head Trauma, Computed Tomography, Craniocerebral Injury
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INCIDENCE AND DIFFERENT LOCALIZATIONS OF FABELLA: A RETROSPECTIVE STUDY
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Fabella is a sesamoid bone usually found within the lateral head of the gastrocnemius muscle. However,
sometimes, it can be seen in the medial head of the gastrocnemius muscle. The aim of this study is to
determine the incidence, localization and gender differences of fabella by examining the knee x-rays and
thereby to aid in identifying various pathological conditions which may be caused by fabella. In this study,
the AP and lateral knee X-rays of adult patients over 18 years who were admitted to Firat University Hospital
within the last six months (25 December 2016 - 25 June 2017) and did not have knee pathology were
evaluated retrospectively. Of the people who were screened through the database of the hospital in
accordance with the aim of the study, a total of 2035 people including 1366 female and 669 male were
taken into evaluation. The incidence of Fabella was found to be 201 (30.04%) in 669 male cases, 404
(29.57%) in 1366 female cases and 605 (29.72%) in a total of 2035 people. The rate of fabella presence in
both knees was found to be 16.44% in males, 17.64% in females and 17.24% in total. Also, the ratios of
fabella in the right knee and left knee were determined separately for both males and females. Determining
the incidence and different localizations of Fabella with appropriate radiological examinations will
contribute to the explanation of idiopathic knee pains and associated various pathological conditions.
Keywords: Fabella, knee joint, sesamoid bone, x-ray
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EVALUATION OF SHORT METACARPAL BONES IN PEOPLE ADMITTED TO FIRAT UNIVERSITY
HOSPITAL
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Short metacarpal (MC) bones are encountered as rare anatomical variations. Short MCs can be seen in cases
of the diseases such as pseudoparathyroidism and Turner syndrome. The aim of this study is to aid in clinical
practice by helping with the differential diagnosis of idiopathic pain and sensory loss in hand and wrist and
some syndromes, to find out the incidence of short MC in our population and to compare their bone lengths
with those of the normal MCs. In the study, the PA hand and wrist X-rays, which were obtained within one
year (01.07.2016 - 01.07.2017) and did not have pathology, of adults over 25 years of age, who were
admitted to Firat University Hospital, were evaluated retrospectively. Of the people who were screened
through the database of hospital in accordance with the aim of the study, 1003 right hands of 334 male and
769 female cases and 1009 left hands of 386 male and 623 female cases were measured. The presence of
short MC was detected in four females out of 2012 people in total and it was not detected in any of the
males. When the mean lengths, maximum and minimum values of the calculated normal MCs were
compared with those of the short MCs, a significant difference was noted in both right and left hand.
Detecting short MCs, knowing their incidence and length, determining with appropriate radiological
examinations and measurements will contribute to the elucidation of various pathologies associated with
idiopathic hand and wrist pains.
Keywords: Short metacarpal, hand, x-ray
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The aim of the study is to determine the incidence of ganglion cysts seen in the wrist in population of Turkey
by detecting the magnetic resonance images (MRI) of the cysts in relation to their positions, dimensions
and anatomical structures in the adjacency. The images of the 675 patients who underwent wrist MRI in
Selcuk University Medical Faculty Radiology Department between 2012-2017 were retrospectively
evaluated. In this study, patients were divided into 3 age groups. The frequency, types, location and
adjacency of ganglion cysts were studied. According to the localization of the cyst, 5 groups were separated.
The anterior-posterior, mediolateral and craniocaudal diameters were measured in the appropriate crosssectional images of the detected cysts. In the age range of 172 patients (50 males, 122 females) with
ganglion cysts, there were 7 patients in the age group of 0-18 years, 93 patients in the age group of 18-40,
72 patients in the age group of 40 and above. Furthermore, 93 patients were found in the right wrist, 79
patients in the left wrist. Additionally, ganglion cysts were found in 78 patients on the palmar side and in
94 patients on the dorsal side. Ganglion cysts were associated with joint, ligament, triangular fibrocartilage
complex, tendon and bone. It is most common that the radiocarpal joint (25%) is originated, and it is more
adjacent to joints (36%) and tendons (35%). Ganglion cyst is often seen in young adult women and in the
right wrist dorsal side. MRI contributes to the diagnosis and treatment of ganglion cysts since it is a guide
for the location, size and adjacency of ganglion cysts.
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SINUS, RADIOLOGICAL STUDY
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Foramen rotundum and vidian canal are closely related to the sphenoid sinus. In the present study, we
retrospectively analyzed paranasal sinus computed tomography scans of patients who were admitted to
the Selcuk University Faculty of Medicine Radiology Department. 560 patients, who are older than 18, were
examined. Of these patients, 32 were excepted from the study for reasons such as infection or tumor and
528 patients were evaluated. Of these patients, 302 (57.2%) were males and 226 (42.8%) were females. The
mean age was 37.9 ± 16.1 years (range 20-86 years). We classify 4 types both foramen rotundum and vidian
canal according to relatitionship with spheniod sinus. We found types of foramen rotundum like type I %0,4
(2), type II % 8 (42), type III %71 (375), type IV %20,6 (109) in the right side and type I %0,6 (3), type II %8,1
(43), type III % 70,1 (370) and type IV % 21,2 (112) in the left side. Besides these types, 2 septums in the
right side and 7 septums in the left side attached foramen rotundum. Types of vidian canal were seen as
type I % 7,2 (38), type II % 22 (116), type III % 61,4 (324), type IV % 9,5 (50) in the right side and type I % 8,1
(43), type II %23,1 (122), type III %59,7 (315) and type IV %9,1 (48) in the left side. In the right side %3,4
(18) and in the left side %3,6 (19) septums which attached vidian canal was found these patients. Surgeons
broke these septums in order to reach the operation area in the transsphenoidal pituitary surgery. During
this surgery, neurovascular structures like maxillary and vidian nerve may be damaged and to avoid these
complications, variations of these important structures are known by surgeons.
Keywords: spheniod sinus, foramen rotundum, vidian canal
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1

In this study, relations between optic canal (OC) and carotid groove (CG) with sphenoid sinus (SS) were
examined. The septa in the SS were assessed for adhesion to these structures. We retrospectively analyzed
the paranasal sinus computerized tomography (CT) of 560 patients aged 19 years and over who were taken
at the Department of Radiology of the Selcuk University Medical Faculty from February 2017 to August
2017. Of these patients, 32 were excepted from the study for reasons such as infection or tumor and 528
patients were evaluated. Of these patients, 302 (57.2%) were males and 226 (42.8%) were females. The
mean age was 37.9 ± 16.1 years (range 20-86 years). The presence of protrusions into the SS for OC and
whether it adhered to the septum was assessed. According to this, the number of patients with right OC
protrusion was found to be 344 (65.2%) and the number of patients admitted to right OC septum was found
to be 61 (11.6%). The number of left OC protrusions in the left SS was 340 (64.4%) and the number of
patients who stuck to the left OC septum was 64 (12.1%). The number of patients tended to be tangential
or protrude to the right SS in 528 patients for CG was 409 (77.5%) and the number of patients stuck to the
septum in the right CG was 144 (27.3%). The number of patients tangential or protruding into the left SS
was 425 (80.5%) and the number of patients stuck to the left CG was 169 (32%). Surgical procedures to be
performed on the SS and its surroundings may injure ophtalmic artery with optic nerv which is present in
OC, besides internal carotid artery is at risk for CG injury. Preoperative radiologist reports are important to
protect these vital neurovascular structures.
Keywords: sphenoidal sinus, optic canal, carotid groove
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TİBİA’YA AİT BAZI MORFOMETRİK PARAMETRELERİN ANALİZİ
1 Yrd. Doç. Dr. MUSA ACAR - Necmettin Erbakan Üniversitesi Uzman ŞENAY BURÇİN ALKAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi 3 Arş.Gör.Dr. AYŞEGÜL ALTUNKESER - Meram Araştırma Hastanesi - Radyoloji
4 Arş.Gör.Dr. ENDER ALKAN - Meram Araştırma Hastanesi - Radyoloji
5 Lisans Öğr. MELİKE ASLAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi 6 Lisans Öğr. KEZİBAN NUR AYDOĞAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi 7 Lisans Öğr. BÜŞRA KAYA - Necmettin Erbakan Üniversitesi 2

Diz eklemi femur, tibia ve patella arasında oluşmuş bir eklemdir. Fibula bu ekleme dahil değildir. Dizin
dejenaratif artriti sık görülen ancak tedavisi güç bir problemdir. Özellikle artan yaşla birlikte ciddi fonksiyon
bozukluğuna yol açarak kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Erişkinlerde ise özellikle artmış lateral, tibial
torsiyon, patella femoral eklem sorunları ile ilişkili olduğu, artmış medial tibial torsiyonun ise diz osteoartriti
ile ilişkilendirilebileceği bildirilmiştir. Bu çalışma; Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalına başvurmuş, multidedektör komputerize tomografi (MDCT) ile diz
bölgesi görüntülenen 100 birey (50 kadın-50 erkek) üzerinde yapıldı. Yaşları 20 ile 80 arasında değişen
bireyler çalışmaya dahil edildi. Ölçülen parametreler bikondiler mesafe, medial tibia kondilinin genişliği,
lateral tibia kondilinin genişliği şeklindedir. Diz eklemi insan vücudundaki en sık zarar gören eklemlerden
biridir ve spor yaralanmalarındaki artış nedeniyle de bu zarar görme oranı gün geçtikçe artmaktadır.
Tibia’nın interkondiller çıkıntı yüzeyleri menisküs adı verilen kıkırdak yapılalrla derinleştirilir. Ve eklem
yaptığı femurun kondilleri için daha uygun yüzeyler haline gelir. Sonuç olarak günlük hayatta en çok
kullanılan eklemlerden biri olan diz eklemine ait anatomik detayların bilinmesi, cerrahi işlemler sırasında ve
ortez-protez yapımında faydalı olacaktır.
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MORPHOMETRİC ANALYSİS OF MANDİBULA WİTH MDCT METHOD İN TURKİSH POPULATİON
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4 Arş.Gör.Dr. FATMA ZEYNEP ARSLAN - Konya Eğitim araştırma hastanesi - Radyoloji
5 Lisans Öğr. FATMA ÇAĞLAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi 6 Lisans Öğr. HİLAL VERMEZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi 7 Lisans Öğr. SÜMEYRA ŞAŞMAZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi 8 Lisans Öğr. ŞEYMA OKUTAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi 2

Introduction: The temporamandibular joint with the temporal bone allows the mandibular to move, which
facilitates the chewing and digestion of food. In this study, it was aimed to measure the morphometric
parameters of the mandibles in the Turkish population and to evaluate the effectiveness of measurements
in gender determination. Method: The study was performed on 100 individuals (50 females-50 males) who
were scanned with multidector computed tomography (MDCT) and applied to the Department of
Radiology, Konya Education and Research Hospital, Health Sciences University. Individuals ranging in age
from 20 to 80 were included in the study. Results: In our study, 7 different parameters of mandibula were
measured and mean values were determined. We investigated whether statistically significant differences
exist between men and women. Conclusion: In conclusion, we think that some values of the mandibular
obtained in our study will constitute a reference range in Turkish society. We believe that these intervals
will assist surgeons dealing with the jaw and face region and radiologists for diagnosis.
Keywords: anatomy, antropometry, mandibula
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YAŞA VE CİNSİYETE BAĞLI OLARAK BEYİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN MR GÖRÜNTÜLEME
YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
2

1 Prof. Dr. TUNCAY VAROL - Celal Bayar Üniversitesi - Anatomi
Yrd. Doç. Dr. CEYDA HAYRETDAĞ ÖRS - Sağlık Bilimleri Üniversitesi - Anatomi

Bu çalışma 20-80 yaşlar arasındaki gönüllülerden oluşan 13 erkek ve 16 kadının MR görüntüleri kullanılarak
yapıldı. MR görüntülerinde, sağ ve sol hemispherium cerebri, sağ ve sol lobus frontalis, sağ ve sol lobus
temporalis volümleri Cavalieri kesitler metodu kullanılarak ölçüldü. Volümlerde önce genç ve yaşlı grupta
fark olup olmadığına bakıldı. Tüm volümlerde yaşa bağlı anlamlı bir azalma saptandı (p<0.05). Ardından bu
volüm azalmasında cinsiyet farklılığı olup olmadığına bakıldı. Volümlerdeki bu azalma oranının erkeklerde
kadınlardan daha fazla olduğu saptandı. Erkeklerde sağ hemispherium cerebri volümü, sağ lobus frontalis
ve sağ lobus temporalis volümünün sol taraftan daha çok atrofi olduğu, kadınlarda ise sağ lobus frontalis,
sol lobus frontalis volümünden daha çok azaldığı görüldü. Sonuç olarak yaşlanma ile beyin volümünde her
iki cinsde erkeklerde daha fazla olmak üzere azalma saptandı. Erkeklerde volüm kaybının daha fazla
olmasında gonodal hormonların etkisi olabileceği düşünüldü.
Keywords: yaşlanma, beyin volümü,cinsiyet,MR görüntüleme
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. CEYDA HAYRETDAĞ ÖRS

ÖĞRETMENLERİN PROBİYOTİK ÜRÜN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
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1 Doç. Dr. DİDEM ÖNAY DERİN - Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Y. Lisans Öğr. HAKAN KARA - Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü - Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı, Beslenme Eğitimi
Bilim Dalı

İnsan sağlığı üzerinde yararlı bir etkiye sahip canlı mikrobiyel besin bileşenleri olan probiyotikler,
bağırsaklarda ve immün sistemde spesifik hedef fonksiyonlarını değiştirerek, besin değerine ek olarak yararlı
fizyolojik etkiler göstermektedir. Bir durum saptaması olan bu araştırma, öğretmenlerin probiyotik ürün
tüketim alışkanlıklarını belirlemek amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini, Çorum il ve
ilçe merkezlerinde görev yapan çalışmaya katılmaya gönüllü 345 öğretmen oluşturmuştur. Öğretmenlerin
belirlenmesinde basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmış olup, araştırma verileri, 20 Ocak 2017- 05
Mart 2017 tarihleri arasında, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş bir anket formu ile toplanmıştır. Anket
formu öğretmenler hakkında genel bilgiler ve öğretmenlerin probiyotik besin tüketim alışkanlıklarını
belirlemeye yönelik çeşitli sorulardan oluşmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde, SPSS paket programı
kullanılmış ve gerekli istatistiksel analizler yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin %55.1’i
erkek, %44.9’u da kadındır. Öğretmenlerin yaşları 21 ile 60 arasında değişmekte olup, ortalama 31.24±6.51
yıl’dır. Araştırma katılan öğretmenlerin vücut ağırlığı ortalaması 70.95±15.24 kg, boy uzunluğu ortalaması
170.36±8.85 cm’dir. Öğretmenlerin yarıdan fazlası (%54.8) probiyotik ürünleri daha önce duymadıklarını
belirtmişlerdir. Öğretmenlerin %29.3’ünün probiyotik besinleri tükettikleri görülmüştür. Probiyotik besin
tüketenlerin yarıdan fazlasının da (%59.4) sağlık sorunları nedeniyle bu ürünleri tükettikleri saptanmıştır.
Öğretmenlerin çoğunluğu (%89.1) probiyotik ürünlerden fayda gördüğünü, %77.2’si bu ürünleri satın alırken
ambalaj bilgilerini okuduğunu, %68.3’ü de probiyotik ürünlerin tüketimini çevrelerine önerdiğini
belirtmişlerdir. Sindirim sistemi sorunlarının giderilmesinde katkı sağladığı için probiyotik ürünleri tüketen
öğretmenlerin oranı en fazla olup, %53.5’dir. Tedavi edici etkilerinin yanı sıra koruyu etkileri nedeniyle de
büyük öneme sahip olan probiyotik ürünlerin tüketimlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı, halk
bilinçlendirilmelidir.
Keywords: Probiyotik ürün, tüketim alışkanlığı, probiyotik besin, öğretmen, sağlık
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A RESEARCH ON THE DETERMİNATİON OF PROBİOTİC PRODUCT CONSUMPTİON HABİTS OF
GUZELYURT VOCATİONAL SCHOOL STUDENTS
Doç. Dr. DİDEM ÖNAY DERİN - Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik
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3 Y. Lisans Öğr. ÖZGENUR SAVAŞAN - Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü - Beslenme Eğitimi Bilim Dalı
1

2

Probiotics are live microbial nutrients that have a beneficial effect on human health. This study, a case
detection, planned to determination of probiotic food consumption habits of students who attend
Güzelyurt Vocational School of Aksaray University. The universe of the research was composed of 360
students who attend regularly in different parts of the Aksaray University Güzelyurt Vocational School (total
registered student number of the school is 550). In this research random sampling method was used and
207 volunteer students (93 male and 114 female) participated in the study (participation rate 57.5%). The
research data were collected between May 2016 - June 2016 by using a questionnaire by means of the faceto-face interviewing technique. Questionnaire form is composed of various questions to determine general
knowledge and probiotic food consumption habits of the students. While evaluating the data, SPSS package
programme was used and tables showing numeric and percentage values have been prepared, necessary
statistical analysis was made ve chi-sqare (χ2) significance test was used. The gender was taken based as a
variable and p values less than 0.05 were caccepted as statistically significant. It was found that 20.4% male
students and 43.0% female students knew something about probiotic product (χ2= 11.809, p=0.001). 29.0%
of male students and 48.2% of female students said that they cunsumed probiotic products (χ2=7.904,
p=0.005). It was determined that 40.2% of the students consumed probiotic products for regulating the
digestive system. The students which consuming probiotic food consumption frequency was once every 15
days with a rate of 23.2% and again the same rate (23.2%) once a month. It was seen that 68.3% students
consume probiotic productions alone such, 22.0%with pasta and rice, 9.8% with biscuits, chocolate and the
like. The students wasn’t know the use of microorganisms in probiotic food products with a rate of 90.3%,
they wasn’t reading the packaging information when purchasing these products with a rate of 9.8%, and
they were proposing probiotic food consumption to other people with a rate of 79.3%. It was determined
that 76.8% of those consuming probiotic products consumed these products willingly, 72.0% found to be
normal prices of these products, 65.9% benefited from these products and 79.3% kept refrigerated to these
products. As a result, it is considered would have positive contributions in health and nutrition that studies
to be conducted to increase the consumption of probiotic products, should be an important place in every
age, including infancy and childhood besides its therapeutic effects, and because of its productive effects.
Keywords: probiotic,Vocational School Students,Probiotic Product ,Consumption Habits
Corresponding Author: Y. Lisans Öğr. ÖZGENUR SAVAŞAN

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
688

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017
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1

Among dairy products fermented milk products have a distinctive place and the importance. Both including
milk compound as a tama (mostly condensed) and because of the fermentation becoming easier to be
digested is a basis of their importance. This research was planned to determine consumption frequency and
habits of college students' fermented milk and drinking milk. Population of research was constituted by 360
students from first grade and second grade of Aksaray University Güzelyurt Vocational School (the school
has 550 enrolled students.) Applying accidental sampling method, this research was carried out and 93 male
students, 114 female students in total 207 students participated to this research voluntarily (participation
rate is %57.5) . Between October 2017 and November 2017, research data was obtained by using
questionnaire form and with the interviewing method. Questionnaire form includes general information
about students (age, gender, class, and education of their mother and their father, the number of the family
members etc.) and the consumption frequency of drinking milk and fermented milk and the various
questions about these products to get the information. To evaluate the data, SPSS packet programme was
used and for every question's numbers and percentage degree charts prepared and necessary statistical
analyses were made and chi square momentousness test was used. Variance is gender and below 0.05 p
value was accepted as significant as statistically. To evaluate the consumption frequency the
T=5T1+4T2+3T3+2T4+1T5 formula, and the point scoring system was used. According to research findings,
the male and the female students mostly consume (respectively %68.8, %68.4) the milk. The male students
who don't consume the milk indicated that %44.8 of them don't like its smell and the female
students(%47.2) indicated that they don't like the taste of it. Regular consuming milk rate , the male
students' percentage is %23.7 and the female students' percentage is %12.3. %44.0 of students stated that
the milk is necessary for bone and tooth growing being rich in calcium. On the research it was seen that
%37.2 of the students know the fermented milk and mostly known fermented milk type is %61.0 yoghurt.
And the consumption rate of students' fermented milk and the milk products everyday consumption rate
is for white cheese 81.35, for yoghurt 69.08, for ayran ( the drink made of yoghurt and water) 64.93 and for
kashar cheese 60.77 . Students' "never consume" answer given to the dairy products are like that: kephir
(%70.0) the first in the list and probiotic milk and products (%47.8) and the special cheese (%45.4) follow
the kephir. Nowadays, in many places in the world the fermented milk products are consumed as a valuable
nutritional source and although they are known as beneficial foods for the health only %42.1 female
students and %31.2 male students know the fermented milk products (χ2=2.616, p=0.106). As a dietary
food product drinking milk consumption has to be encouraged to the infants , children and to the all age
groups and because of its beneficial effects on health, fermented milk products' importance has to be
emphasized and awareness should be raised among the community about this topic.
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ÇOCUKLARDA ÇÖLYAK HASTALIĞININ ÖNEMİ VE GLUTENSİZ ÜRÜNLER
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Çölyak hastalığı, glutene hassasiyet gösteren hayat boyu süren bağışıklık sistemi hastalığıdır. Avrupa’da,
halkın 1-3 %’ü bu hastalıktan etkilenmektedir. Çocuklarda bu oran 1/500-1/93 arasındadır. Bu hastalığa
sahip çocukların ortalama yaşı 6-9 arasındadır. Bu hastalığın belirtileri, anemi, kilo kaybı ve huzursuzluktur.
Çevresel, genetik ve immünolojik faktörler çölyak hastalığının oluşmasında rol oynamaktadır. Bu hastalar
rahatsızlıkları önlemek için buğday, çavdar ve arpada bulunan gluten proteininden uzak durmalılardır.
Bunlar için güvenilir olan gluten içermeyen amaranth, pirinç ve mısırdan hazırlanan ürünlerdir.
Keywords: Çölyak hastalığı, glutensiz ürünler, çocuklar
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FARKLI ÇİKOLATA ÇEŞİTLERİNİN ÇOCUKLARIN SAĞLIK VE RUH HALLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
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Bu çalışma, çikolatanın farklı çeşitlerinin çocukların sağlık ve ruh hali üzerine etkisini araştırmak için
yapılmıştır. Çoğu araştırmada, çikolatada insan sağlığını olumlu etkileyen (fenolik bileşikler) ve insana
mutluluk veren kimyasal bileşenlerin (anandomit, feniletilamin) bulunduğu tespit edilmiştir. Bu bileşenlerin
kakaodan ileri geldiği ve dolayısıyla bitter çikolatada daha fazla olduğu belirlenmiştir. Çikolatada polifenol
içeriğinin kakao tanelerinden dolayı yüksek oranda bulunduğu çoğu çalışmada bildirilmiştir. Dolayısıyla
bitter çikolata en önemli antioksidan kaynaklarından biridir. Bununla birlikte beslenme türünün beyini
etkilediği araştırmacılar tarafından kanıtlanmıştır. Bazı araştırmalarda, klinik testlerin sonuçlarına göre,
kakao flavonollerinin bilişsel görev üzerine yararlı etki oluşturabileceği belirlenmiştir. Araştırmalara göre,
çikolata yediğimizde mutlu olmamızı sağlayan kimyasal maddelerden biri anandamittir. Beyin tarafından da
üretilen anandamit molekülü depresyon duygularının önüne geçtiği de bildirilmektedir. Ayrıca araştırmalara
göre, çikolatada bulunan bir diğer kimyasal maddelerden olan feniletilamin ise kan basıncı ve glikoz
seviyesini artırdığı belirlenmiştir. Bu da insanlara mutluluk vermektedir. Bu çalışmalara göre vücutta
feniletilamin miktarı arttıkça depresyonun belirtileri azalmaktadır. Sonuç olarak, son yıllarda birçok
çalışmada, çikolatanın insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri ortaya konulmakla birlikte, çikolatanın, hangi
çeşitlerinde daha fazla fayda bulunduğunun tespiti ile çocuklara daha doğru bir yönlendirme sağlanması
bakımından bu araştırma derlenmiştir
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1

AMAÇ: Aktif sigara içiminin kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve kronik akciğer hastalığı gibi birçok
hastalıktan dolayı yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği ve ölümlerin önemli bir sebebini oluşturduğu
bilinmektedir. Pasif içicilik ise sigara içilmediği halde, sigara içilen bir ortamda bulunulması olarak
tanımlanmakta ve 1980’li yılların ortalarında pasif içicilerde akciğer kanseri riskinin arttığının
bildirilmesinden sonra, kalp-damar sağlığı açısından bu konunun üzerinde durulmuştur. Bu çalışmanın
amacı, sigara içen ve pasif içici olan bireylerde kardiyovasküler riskin belirlenip aktif ve pasif sigara içiciliği
arasında fark olup olmadığını incelemektir. YÖNTEM: Çalışma verileri Şubat- Mayıs 2016 tarihleri arasında
bilimsel araştırma projesi kapsamında toplanan veriler kullanılmıştır. Çalışmaya 19-35 yaş aralığında
katılmayı gönüllü olarak kabul eden, herhangi bir kronik hastalığı olmayan, aktif olarak sigara kullanan
bireyler; kapalı ortamlarda sigara dumanına maruz kaldığını beyan eden pasif içiciler ve sigara içmeyen 60
birey katılmıştır. Bireylere genel bilgilerini içeren sorukağıdı ve Framingham Risk Skoru formu uygulanmıştır.
Çalışmanın etik izni, 31.12.2015 tarih ve 22 karar numaralı izin ve onay ile Bingöl Üniversitesi Bilimsel
Araştırma ve Yayın Etik Kurul Başkanlığı’ndan alınmıştır. Çalışma, Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından (Numara: BAP-80-326-2015) desteklenmiştir. BULGULAR:
Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 20,8±1,1 yıldır. Kardiyovasküler hastalık riskini ölçmek için
kullanılan Framingham Risk Skoru (FRS) değerleri incelendiğinde, katılımcıların yaş itibariyle genç
olmasından kaynaklanma beraber, tamamı düşük risk grubundadır. Beden Kütle İndeksi değeri üzerinden
hesaplanan FRS skoru ortalamalarına bakıldığında, sigara içen grubun (6.5± 1.3) kontrol grubu (3.2± 0.6) ve
pasif sigara (3.5± 0.5) grubuna göre kardiyovasküler riskinin yaklaşık 2 kat daha fazla olduğu görülmektedir.
Bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). SONUÇ: Akranlarına göre sigara içen bireylerde
kardiyovasküler hastalık riski daha yüksektir. Sigaranın zararları herkesçe bilinmektedir. Genç yaşlarda
sigara bağımlılığının önüne geçilmesi gerekmektedir.
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1

AMAÇ: Fiziksel aktivite, günlük yaşam içinde kas ve eklemleri kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen, kalp
ve solunum hızını artıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktivitelerdir. Bu çalışmanın amacı,
sigara genç bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri ve enerji harcamaları ve BKİ değerleri arasında fark olup
olmadığını incelemektir. YÖNTEM: Çalışma verileri Şubat- Mayıs 2016 tarihleri arasında bilimsel araştırma
projesi kapsamında toplanan veriler kullanılmıştır. Çalışmaya 19-35 yaş aralığında katılmayı gönüllü olarak
kabul eden, herhangi bir kronik hastalığı olmayan, aktif olarak sigara kullanan bireyler; kapalı ortamlarda
sigara dumanına maruz kaldığını beyan eden pasif içiciler ve sigara içmeyen 60 birey katılmıştır. Bireylerin
fiziksel aktivite düzeyleri fiziksel aktivite anketi (IPAQ) ve 24 saatlik fiziksel aktivite kaydı ile
değerlendirilmiştir. Vücut ağırlığı ve boy uzunlupu ölçülerek Beden Kütle İndeksi (BKİ) hesaplanmıştır.
Çalışmanın etik izni, 31.12.2015 tarih ve 22 karar numaralı izin ve onay ile Bingöl Üniversitesi Bilimsel
Araştırma ve Yayın Etik Kurul Başkanlığı’ndan alınmıştır. Çalışma, Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından (Numara: BAP-80-326-2015) desteklenmiştir. BULGULAR:
Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 20,8±1,1 yıldır. IPAQ formundan ve fiziksel aktivite kaydından
elde edilen enerji harcaması değerlerine bakıldığında; sigara içen grubun ayakta yapılan hafif aktivitelerde
harcadığı enerji diğer çalışma gruplarından önemli şekilde fazla olduğu görülmüştür (p<0.05). Ayakta yapılan
ağır aktiviteler ve orta egzersiz spor faaliyetlerinde ise sigara içen ve sigaraya maruz kalan bireylerin kontrol
grubuna göre daha az enerji harcadıkları görülmektedir (p<0.05). Çalışma grupları arasında BKI değerleri
arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). SONUÇ: Sigara içen bireylerin genellikle gün içerisinde daha
az efor gerektiren hafif aktivitelerle ilgilenirken, içmeyen bireylerin daha çok ayakta yapılan ağır aktiviteler
ve orta egzersiz/spor türleri ile enerji harcadıkları görülmektedir. Sigaranın olumsuz etkileri, bireylerin
fiziksel aktivite tercihlerini de etkilemektedir.
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1

AMAÇ: Yaşam kalitesi, yaşamın doyumu, memnuniyeti ve mutluluk olarak tanımlanabilir. Bu çalışmanın
amacı, genç bireylerin yaşam kalitesi düzeyleri ile vücut yağ oranları ve kan basıncı arasında ilişki olup
olmadığını incelemektir. YÖNTEM: Çalışma verileri Şubat- Mayıs 2016 tarihleri arasında bilimsel araştırma
projesi kapsamında toplanan veriler kullanılmıştır. Çalışmaya 19-35 yaş aralığında katılmayı gönüllü olarak
kabul eden, herhangi bir kronik hastalığı olmayan 60 birey katılmıştır. Katılımcıların yaşam kalitesi
düzeylerinin belirlenmesinde Short Form-36 (SF-36) Yaşam Kalite Formu kullanılmıştır. BİA (Biyoelektirik
İmpedans) cihazı ile vücut yağ oranları ve dijital tansiyon aleti ile kan basıncı ölçülmüştür. Çalışmanın etik
izni, 31.12.2015 tarih ve 22 karar numaralı izin ve onay ile Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın
Etik Kurul Başkanlığı’ndan alınmıştır. Çalışma, Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi tarafından (Numara: BAP-80-326-2015) desteklenmiştir. BULGULAR: Çalışmaya katılan bireylerin yaş
ortalaması 21,2±1,5 yıldır. Yaşam kalitesi anketinin toplam skoru 64,1±16,3 puan olup; yaşam kalitesi alt
grupları sonuçlarına göre bireylerin fiziksel fonksiyon ve fiziksel sağlık skorları sırasıyla 81,1±16,4 ve
74,2±34,4 puandır. En düşük puan ise enerji/ yorgunluk (53,4±18,4) alt kategorisindedir. Yaşam kalitesi
skoru ile vücut yağ oranı arasındaki negatif yönlü ve orta kuvvetli anlamlı ilişki bulunmuştur (r:-0,28; p=0,03).
Ayrıca vücut yağ oranı ile diastolik kan basıncı arasında anlamlı ilişki bulunmazken (p>0,05); sistolik kan
basıncı arasında pozitif yönlü orta kuvvetli anlamlı ilişki bulunmuştur (r:0,32; p=0,02). SONUÇ: Katılımcıların
genç yaşlarda olması, yaşamdan umutlarının ve gelecek beklentilerinin yüksek olması, yaşam kalitesi
skorlarına da yansımıştır. İlerleyen yaşlarda görülen kalp-damar hastalıkları, diyabet ve hipertansiyon gibi
kronik hastalıklar obezite yani vücut yağ oranı ve kan basıncı artışıyla ilişkilidir. Çalışmada sağlığın bir
göstergesi olan yaşam kalitesi arttıkça bireylerin vücut yağ oranlarının azaldığı ve vücut yağ oranlarının
azalmasıyla kan basıncının azaldığı bulunmuştur. Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesi için
bireylerin yaşam kalitesinin artırılması gerekmektedir.
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1

AMAÇ: Ülkemizde gençlerin beslenme alışkanlıkları ile ilgili araştırmalarda bu dönemde beslenme ile ilgili
çok ciddi sorunların yaşandığı, genellikle öğünlere dikkat etmedikleri, tek öğün yemek yedikleri, sandviç ve
simit gibi yiyecekleri daha çok tükettikleri, yetersiz ve dengesiz beslenme probleminde etkili olduğu
saptanmıştır. Bu çalışmanın amacı, genç bireylerin beslenme alışkanlıklarının ve besin tüketim sıklıklarının
incelenmesidir. YÖNTEM: Çalışma verileri Şubat- Mayıs 2016 tarihleri arasında bilimsel araştırma projesi
kapsamında toplanan veriler kullanılmıştır. Çalışmaya 19-35 yaş aralığında katılmayı gönüllü olarak kabul
eden, herhangi bir kronik hastalığı olmayan 60 birey katılmıştır. Bireylerin beslenme alışkanlıkları
sorgulanmış ve 63 maddelik besin tüketim sıklığı formu uygulanmıştır. Çalışmanın etik izni, 31.12.2015 tarih
ve 22 karar numaralı izin ve onay ile Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurul
Başkanlığı’ndan alınmıştır. Çalışma, Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
tarafından (Numara: BAP-80-326-2015) desteklenmiştir. BULGULAR: Çalışmaya katılan bireylerin %68,3’ü
19-21 yaş aralığındadır. Erkeklerin ve kadınların %96,7’si öğün atlamakta ve en çok atladıkları öğün (%62,1)
sabah kahvaltısıdır. Kadınların tamamı ve erkeklerin %96,7’si ev dışında öğün tüketmektedir. Bireylerin
%61,7’si öğle öğününü ve %25’i akşam öğününü ev dışında yapmaktadır. Sağlıklı beslenme konusunda
bilgiye sahip olanların oranı %58,3 olup, bu bilgiyi genellikle (%68,6) aldıkları derslerden öğrenmişlerdir.
Bireylerin %33,3’ü hiç süt tüketmediğini, %41,7’si hiç yoğurt tüketmediğini, beyaz peyniri haftada iki kez
(%28,3); kırmızı eti %38,3 hiç tüketmemekte ve tavuk etini gün aşırı (%25) tüketmektedirler. Yumurta
tüketimi haftada 2 (%28,3) kezdir. Her gün beyaz ekmek tüketenlerin oranı %91,7 ve kepek ekmek
tüketmeyenlerin oranı %80’dir. Yeşil sebze tüketimi haftada iki (%28,3) ve diğer sebze tüketimi haftada bir
(%23,3) kezdir. SONUÇ: Sağlıklı beslenme, yeterli ve dengeli bir beslenme alışkanlığı ile mümkündür. Bu
nedenle gençlerde sağlıklı beslenme farkındalığının oluşturulması, bu konuda eğitici program yapılması
gereklidir. Böylece gençlerin kronik hastalıklardan korunmada sağlıklı beslenmenin önemi konusunda
farkındalık kazanmış olacaklar ve sağlıklı bir yaşlılık dönemi sağlanacaktır.
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1

AMAÇ: Sağlık Bakanlığı, sigara kullanımını ‘yaygın bir alışkanlık ve önemli bir halk sağlığı sorunu’ olarak
tanımlamaktadır. Sağlın başlıca düşmanlarından biri olan bu alışkanlık gençler arasında gittikçe
yaygınlaşmakta ve tercih edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, genç bireylerin sigara kullanımına bağlı olarak
günlük enerji ve besin ögesi alımlarında farklılık olup olmadığının araştırılmasıdır. YÖNTEM: Çalışma verileri
Şubat- Mayıs 2016 tarihleri arasında bilimsel araştırma projesi kapsamında toplanan veriler kullanılmıştır.
Çalışmaya 19-35 yaş aralığında katılmayı gönüllü olarak kabul eden, herhangi bir kronik hastalığı olmayan,
aktif sigara içen, sigara dumanına maruz kalan ve kalmayan olmak üzere, üç grup oluşturulmuş ve 60 birey
katılmıştır. Anket formu ile katılımcılara ilişkin genel bilgiler, beslenme alışkanlıkları, 7 gün 24 saatlik besin
tüketim durumu saptanmış ve enerji ve besin ögesi değerleri hesaplanıp Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi
önerilerini karşılama durumları incelenmiştir. Çalışmanın etik izni, 31.12.2015 tarih ve 22 karar numaralı izin
ve onay ile Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurul Başkanlığı’ndan alınmıştır. Çalışma,
Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından (Numara: BAP-80-326-2015)
desteklenmiştir. BULGULAR: Çalışmaya katılan bireylerin %68,3’ü 19-21 yaş aralığındadır. Sigara içen ve
sigaraya maruz kalan katılımcıların enerji, protein, karbonhidrat, yağ, posa gibi birçok besin ögesi alımları
kontrol grubundan düşüktür (p<0.05). Yağ oranı, C vitamini, kalsiyum alımları ise aktif sigara içen grupta
kontrol grubuna göre fazladır (p<0.05). Ayrıca önerileri karşılama durumuna bakıldığında, aktif sigara
grubundaki bireylerin folat ve kalsiyumu; pasif sigara grubundaki bireylerin tiamin, folat ve kalsiyumu ve
kontrol grubundaki bireylerin de folat ve kalsiyumu yetersiz aldıkları görülmüştür. Gruplar arasındaki
farklara bakıldığında, A vitamini, E vitamini ve B12 vitamini dışında kalan diğer parametreler arasındaki
farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). SONUÇ: Yeterli ve dengeli beslenme sağlıklı ve
kaliteli bir yaşam için önemlidir. Besin ögesi yetersizlikleri veya aşırı alımları hastalıklar için temel
oluşturmaktadır. Bu nedenle sağlıklı bir toplum için besin ögesi yetersizliklerinin önüne geçilmeli, bu alanda
plan ve politikalar geliştirilmelidir.
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1

AMAÇ: Diyetle alınan yağlar vücudun en önemli enerji kaynağıdır. Yağlar yağ asitlerinden oluşmaktadır ve
çoklu doymamış yağ asitleri (omega-3 ve omega 6) vücutta sentezlenememektedir. Bu nedenle diyetle
yeterli düzeyde alınmaları oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, sigara içen bireylerin diyetlerindeki yağ
asidi örüntüsünün ve antropometrik ölçümlerinin değerlendirilerek, kontrol grubundaki bireylerden farklı
olup olmadığının incelenmesidir. YÖNTEM: Çalışma verileri Şubat- Mayıs 2016 tarihleri arasında bilimsel
araştırma projesi kapsamında toplanan veriler kullanılmıştır. Çalışmaya 19-35 yaş aralığında katılmayı
gönüllü olarak kabul eden, herhangi bir kronik hastalığı sigara içen ve içmeyen toplamda 40 birey katılmıştır.
Bireylerin besin tüketim kayıtları alınmış ve kolesterol, omega3 ve omega 6 yağ asitleri değerleri
hesaplanmış ve boy uzunluğu, vücut ağırlığı, bel çevresi ölçülmüştür. Veriler SPSS 22 istatistik programında
analiz edilmiştir. Çalışmanın etik izni, 31.12.2015 tarih ve 22 karar numaralı izin ve onay ile Bingöl
Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurul Başkanlığı’ndan alınmıştır. Çalışma, Bingöl Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından (Numara: BAP-80-326-2015) desteklenmiştir.
BULGULAR: Boy uzunluğu ve vücut ağırlığı erkeklerde yaklaşık 170 cm ve 73 kg ve kadınlarda yaklaşık 158
cm ve 55 kg’dır. BKI değerleri yaklaşık erkeklerde 24 kg/m2 ve kadınlarda 21 kg/m2’dir. Vücut yağ oranları,
erkeklerde aktif sigara grubunda ve kadınlarda pasif sigara grubunda diğer gruplara göre düşük
bulunmuştur, ancak istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). Bel çevresi kesim değerleri ise çoğunlukla
erkeklerde sırasıyla 94 cm’in altında ve kadınlar için 80 cm altında olduğu görülmüştür. Gruplar arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Diyet yağ asidi alımları tüm gruplarda yeterli
düzeydedir ancak, omega-3 yağ asidi, doymuş yağ asidi, kolesterol ve tekli doymamış yağ asidi alımları sigara
içenlerde kontrol grubuna göre daha düşüktür (p<0,05). SONUÇ: Diyetle omega-3 yağ asitlerinin yeterli
düzeyde alınmaması bilişsel fonksiyonlarda zayıflama, kol ve bacaklarda uyuşukluk, yavaş büyüme gibi
bulgularla kendini göstermektedir. Özellikle vücutta sentezlenemeyen elzem besin ögelerinin diyetle yeterli
düzeyde alınması sağlık açısından oldukça önemlidir.
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Fenilketonüri (PKU) doğuştan aminoasit metabolizma hastalığıdır ve ülkemizdeki akraba evliliğinin fazla
olması nedeniyle prevalansı diğer ülkelerden yüksektir. Kan Fenilalanin düzeylerine göre çeşitli sınıflamaları
bulunan PKU’nun tedavisinde Fenilalanin kısıtlı diyet temel faktördür ve yaşam boyu devam etmelidir. Bu
nedenle PKU’lu bireylerin diyet alışkanlıkları hastalığın seyri açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmanın
amacı PKU’lu bireylerin bazı diyet alışkanlıklarını değerlendirmektir. Çalışmaya gönüllü ≥9yaş 63 PKU’lu
birey dahil edilmiştir. Bireyler 9-11yaş (Çocuk, Ç), 12-17yaş (Adölesan, A), 18<yaş (Yetişkin, Y) olarak üç
gruba ayrılmıştır. Diyet alışkanlıklarının değerlendirilmesi amacıyla; uyguladıkları diyetle yeterli-dengeli
beslenip beslenemedikleri, diyet programlarını düzenleyen kişi, tüketilen besinlerin Fenilalanin içeriklerinin
saptanma sıklığı, diyet ile ilgili kaçamak yapma durumu, ev dışı yemek tüketim durumu, sıklığı ve diyetin
zorluğu gibi durumların ele alındığı anket formu kullanılmıştır. İstatistiksel analizlerde Pearson Ki-Kare
Bağımsızlık Testi/Fisher Exact Ki-Kare Bağımsızlık Testi kullanılmıştır. Sonuçlar %95.0 güven aralığında,
p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Çalışmaya PKU’lu 20 çocuk, 22 adölesan ve 21 yetişkin
katılmıştır. ‘’Sizce yeterli ve dengeli besleniyor musunuz?’’ sorusunu; Ç grubunun %60.0’ı, A grubunun
%50.0’si, Y grubunun %81.0’i ‘’evet’’ olarak cevaplamıştır (p>0.05). PKU’luların büyük çoğunluğunun diyetini
diyetisyen düzenlemektedir. Fenilalanin miktarını saptama sıklığı en fazla; Ç grubunda ‘çoğu zaman’ (%40.0),
A grubunda ‘her gün’ (%45.5), Y grubunda ‘çoğu zaman’ (%66.7) olarak bulunmuştur (p>0.05). Ç grubunun
%15.0’i diyeti ile ilgili kaçamak yaptığını belirtirken A grubunun %50.0’si, Y grubunun %47.6’sı kaçamak
yapmaktadır (p<0.05). Ev dışında yemek tüketme durumu Ç grubunda %50.0 ile, A grubunda %81.8 ile
‘’nadiren’’, Y grubunda %90.5 ile ‘’genellikle’’dir (p>0.05). Ailelerin çocuklar üzerinde daha kontrollü
oldukları açıktır. Fakat aile farklı sorumluluklarından ya da bu konuda daha tecrübeli olduklarını düşünüyor
olmalarından dolayı Fenilalanin miktarını saptama sıklığı ‘çoğu zaman’ olabilmektedir. Aynı nedenlerden bu
durum yetişkin PKU’lular içinde geçerli olabilir. Bu sonuçlar ülkemize özgü profillerin çıkarılabilmesi ve
PKU’lu bireylere destek olabilmesi açısından önemlidir. İlerleyen çalışmalarda bu faktörler de göz önünde
bulundurulduğunda PKU’lulara faydalı olabilecek sonuçlar elde edilebilir.
Keywords: Fenilketonüri,Beslenme,Diyet
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A RESEARCH ON DETERMİNATİON OF BREAKFAST HABİTS OF HİGH SCHOOL STUDENTS
1

Doç. Dr. DİDEM ÖNAY DERİN - Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü
2 Y. Lisans Öğr. HAKAN KARA - Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü - Beslenme Eğitimi Bilim Dalı

It is required that an individual take daily energy and nutritional requirement adequately and balancedly at
each meal. The recommended amount of nutrition allowance and energy for supplying body requirement
is very important for an individual to live healthfully, school success and prevent chronic diseases such as
obesity, cardiovascular diseases and diabetes. For that reason, it is necessary to consume at least three
meals a day and avoid hazardous situations on human health such as one-way nutrition, starvation and
overnutrition. Breakfast is defined as initial and the most important one among meals. This survey is carried
out to establish breakfast habits of high school students. 257 students who studies Kargı Science High
School in Kargı (Çorum) consist of population of the survey. 243 volunteer students attend this research
and random sampling method is used in the research (level of participation 94.55%). Survey data is collected
by using questionnaire form and method of interview between April and May in 2017. Questionnaire form
consists of introductory information about students and their parents under the title of general information
(gender, age, class, bodyweight, height, educational status of parents and occupations of parents) and a
series of questions that exhibit breakfast habits of students. SPSS is used, charts which show number and
% rates are prepared, essential statistical analyses are applied, chi square (χ2) significance test is used in
data evaluation. Gender called as variable, p-value smaller than 0.05 is admitted statistically significant.
Point scoring system is used by benefitting from formula T=5T1+4T2+3T3+2T4+1T5 in the evaluation of
consumption frequency of food that consumed at breakfast. %52,3 of students in scope of research are
male, %47,7 of students are female. Age averages of male and female students in the research are
16.64±1.10 years and 16.57±0.89 years. More than half of the female and male students consume three
meals a day in the research. While %68,5 of male students and %61,2 of female students have breakfast
regularly, %31,5 of male students and %38,8 of female students don’t have breakfast regularly (χ2=1.419,
p=0.234). Students who don’t have breakfast regularly, state the reasons of skipping breakfast such as lack
of spare time for breakfast (%49.4), not feeling starvation (%45.4) and financial impossibility(%8.2).
Percentage consumption rate of food which students have breakfast everyday are found out 76.30 in bread,
71.85 in olive, 66.01 in cheese and dry cottage cheese, 65.43 in toast and pastry etc., 64.61 in eggs, 64.03
in honey and jam, 63.29 in soup, 63.12 in tomatoes and cucumber and 61.48 in tea. Students should be
raised awareness to decrease consumption of tea, coffee and cola drinks; to consume enough amount of
milk, egg and groups of fruits and vegetables in accordance with advices for healthy breakfast; it must be
pointed out giving dietetic to gain appropriate breakfast habits since early ages.
Keywords: Breakfast, student, consumption frequency, high school
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KASTAMONU TARHANASI MALZEMELERİNDEN DARAK DALI VE FESLEĞENİN TOPLAM FENOLİK
BİLEŞİKLER, TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE TOPLAM FLAVONOİD MADDE
MİKTARLARININ BELİRLENMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. NESRİN İÇLİ - Kastamonu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik

Kastamonu tarhanası hamur şeklinde saklanan yöresel bir gıda olup diğer yöre tarhanalarından bir başka
farkı da hamuru yoğurulurken içine her zaman darak dalı (tohumlarıyla kurutulmuş dereotu sapları) ve
tohumlarıyla kurutulmuş fesleğen dalları katılmasıdır. Tarhana hamuru bu bitki dallarıyla ara sıra
karıştırılarak birkaç hafta mayalandırılır. Sonra bu dallar çıkarılmadan hamur saklama kaplarına alınıp
buzdolabında saklanır. Bu dallar ancak çorba pişirilirken süzgeçten geçirilerek ayrılırken tohumlar çorbanın
içinde kalır. Bitkilerin çoğunda, serbest radikallere karşı güçlü bir antioksidan aktivite gösterebilen ve bu
nedenle hastalıkları hafifletebilen fitokimyasallar olan fenolik bileşikler, flavonoidler bulunmaktadır. Fenolik
bileşiklerin antioksidan özelliklerine bağlı olarak antikarsinojen, antimutajen ve antimikrobiyal aktivite
göstererek insan sağlığı üzerine olumlu etkileri vardır. Aromatik bitkiler önemli miktarda fenolik bileşikler
içerirler. Bu nedenle darak dalı ve fesleğende Kastamonu tarhanasına aroma vermenin yanında içerdikleri
fenolik bileşikler ile şifa da katmaktadırlar. Bu çalışmada Kastamonu merkez köylerinde yetiştirilerek
Tarhana yapımı için yöre pazarlarında satılan kurutulmuş tohumlu darak dalı ve fesleğenlerin toplam fenolik
bileşik, toplam flavonoid madde ve toplam antioksidan kapasiteleri belirlenmiştir. Tohumlar ve saplar ayrı
ayrı analiz edilmiştir. Darak dalında ortalama toplam fenolik bileşik, toplam flavonoid madde ve toplam
antioksidan kapasiteleri sırasıyla 2,89 mg GAE (Gallik asit eşdeğeri)/g tohum, 3,28 mg GAE/g sap; 7,38 mg
QE (Kuersetin eşdeğeri)/g tohum, 8,85 mg QE/g sap ve 7,03 mg AE (Askorbik asit eşdeğeri)/g tohum, 8,48
mg AE/g sap olarak bulunmuştur. Fesleğen tohumlarının ve saplarının ortalama toplam fenolik bileşik,
toplam flavonoid madde ve toplam antioksidan kapasiteleri ise sırasıyla, 5,19 mg GAE/g tohum, 4,11 mg
GAE/g sap; 9,84 mg QE/g tohum, 6,02 mg QE/g sap ve 8,30 mg AE/g tohum, 7,92 mg AE/g sap olarak
belirlenmiştir. Fesleğen saplarındaki toplam fenolik bileşik, toplam flavonoid madde ve toplam antioksidan
kapasite miktarlarının tohumlarından az olduğu tespit edilmişken, darak dalı saplarında bu maddelerin
miktarları tohumlarından fazla bulunmuştur. Bu sonuç Kastamonu tarhanasına darak dalının sapıyla birlikte
katılmasının ne kadar doğru olduğunu göstermiştir.
Keywords: Darak dalı, fesleğen, antioksidan, fenolik, flavonoid
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HOMOCYSTEİNE AND FLAVONOİDS
1

Prof. Dr. AHMET KAHRAMAN - Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi - Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

One of the main causes of mortality in industrial countries is atherosclerosis. The pathogenesis of
atherosclerosis is associated with endothelial dysfunction. It has been seen that consumption of food rich
in natural antioxidants including polyphenols significantly improves endothelial cells functions. Flavonoids
have a beneficial effect on the human body and play an important part in protecting the cardiovascular and
other systems. Flavonoids abundant present in many food have antioxidant, anti-inflammatory,
antihypertensive, antithrombotic and antiproliferative properties. Flavonoids such as Quercetin and
Catechins cause an increase in the activity of endothelial nitric oxide synthase (eNOS) and increased
production of nitric oxide (NO) and decrease in blood pressure and reduce platelet adhesion, and cytokines
levels such as tumor necrosis factor alpha and interleukin-6 . Resveratrol inhibits NADPH oxidase
expression, increases the expression of eNOS and NO production as and also lowers the concentration of
the soluble forms of adhesion molecules such as sICAM-1 and sVCAM-1 in blood. Homocysteine (HCY) is a
normal metabolite of the essential amino acid methionine. Epidemiologic studies support a positive
association between plasma HCY concentrations and the risk for cardiovascular disease (CVD). It can also
be neurotoxic by promoting thrombosis and inducing the formation of free oxygen radicals that could cause
brain damage Quercetin reduces homocysteine levels. Curcumin has antagonistic activity to homocysteine.
Curcumin increases the expression of eNOS and reduces oxidative DNA damage in rat cardiomyocytes. A
great deal of attempts are taken for improving the bioavailability of polyphenols in order to increase their
use in the body.
Keywords: Flavonoids, Hcy
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ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN PERSONELİN BESLEME DURUMU VE FİZİKSEL PERFORMANSI
ARASINDAKİ İLİŞKİ
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Türkiye’de bir devlet üniversitesinde çalışan 20-40 yaş arası personel üzerinde yapılması planlanan bu
çalışmaya 62 kişi (37 erkek, 25 kadın) katılmayı kabul etmiştir. Çalışma kapsamında bireylerin beslenme
durumlarının fiziksel performans üzerine etkisi incelenmiştir . Bireylerin fiziksel performans durumlarının
incelenmesinde Harman ve arkadaşlarının protokolüne göre uygulanan dikey sıçrama testi kullanılmıştır.
Bireylere ait vücut analizi JAWON GAIA 359 Plus cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bireylerin 24 saatlik
geriye dönük besin tüketim kayıtları elde edilmiştir. Ortalama dikey sıçrama skoru vücut yağ yüzdesi ile
şiddetli negatif korelasyon göstermektedir (p<0,05). Buna karşın ortalama dikey sıçrama skoru ile protein
kütlesi arasında ise şiddetli pozitif korelasyon mevcuttur (p<0,05). Aynı şekilde en yüksek dikey sıçrama
skorları da vücut yağ yüzdesi ile ters; protein kütlesi ile ise pozitif ilişkili bulunmuştur (p<0,05). Ortalama ve
en yüksek dikey sıçrama skorlarının her ikisi de günlük enerji alımı, günlük protein alımı ve günlük yağ alım
miktarları ile pozitif ilişkili bulunmuştur (p<0,05). Bu sonuçlar fiziksel performans ile beslenme durumu ve
vücut kompozisyonu arasında kayda değer bir ilişki olabileceğini göstermektedir. Vücut yağ yüzdesinin
düşük olması ve vücut protein kütlesinin yüksek olması ile günlük enerji ve protein alım miktarının yüksek
olmasının fiziksel performansı olumlu yönde etkileyebileceği düşünülmektedir.
Keywords: Beslenme durumu, fiziksel performans, vücut kompozisyonu
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ANNE SÜTÜ, HAYVAN SÜTLERİ VE BEBEK MAMALARININ POLİAMİN İÇERİKLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
2
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Süt, yenidoğanın birçok ihtiyacını karşılayan biyoaktif bileşenleri içermektedir. Bu bileşenlerden biri de
poliaminlerdir. Poliaminler doğada yaygın olarak bulunan başlıca polikatyonik doğal aminlerdir.
Poliaminlerin hücre çoğalması ve farklılaşması, gastrointestinal sistemin gelişmesi, immün sistem ve allerjik
reaksiyonlar üzerine etkileri vardır. Poliaminler putresin, spermin ve spermidinden oluşmaktadır. İnsanların
ilk ekzojen poliamin kaynağı anne sütüdür. Anne sütünün poliamin içeriğini pek çok faktör etkilemektedir.
Bunlar; annenin beslenmesi, doğum haftası, beden kitle indeksi ve postpartum dönemidir. Çalışmalara
dayanarak anne sütünün putresin, spermin, spermidin ve total poliamin içeriği ile ilgili ortalama bir değer
söylemek mümkün değildir. Hayvan sütünde poliamin içeriği ise hayvanın cinsine, laktasyon fazına ve süt
verimine bağlı olarak değişmektedir. Hem hayvan hem de anne sütlerine bakıldığında poliamin içeriği en
yüksek kolostrumda tespit edilmiştir. Zamanla sütün poliamin içeriğinde değişim olmaktadır. Putresin
konsantrasyonu insan, inek, keçi ve koyun sütlerinde spermin ve spermidin konsantrasyonuna göre daha
azdır. İnek sütündeki poliamin içeriği, anne sütüne göre daha düşüktür. Bunun nedeni inek sütünde bulunan
diamin oksidaz ve poliamin oksidaz enzimlerinin aktiveleridir. Anne sütünün poliamin içeriği bebeğin doğum
zamanına göre değişiklik göstermektedir. Bebeğin ihtiyacı doğrultusunda preterm bebeğe sahip annelerin
sütlerinin poliamin içeriği, term bebeğe sahip annelerin sütlerinin poliamin içeriğinden daha zengindir.
Bebek mamalarının poliamin profili anne sütünün poliamin profiline benzese de konsantrasyon olarak
bebek mamalarının poliamin içeriği daha düşüktür. Preterm bebek mamalarının spermidin ve spermin
konsantrasyonu, term bebek mamalarına göre daha yüksekken, putresin konsantrasyonunda iki mama
arasından anlamlı bir fark bulunmamamıştır. Semi elemental ve standart mamaların poliamin içeriği
karşılaştırıldığında, semi elemental mamaların poliamin konsantrasyonunun daha yüksek olduğu
bulunmuştur. Bunun nedeni, semi elemental mamaların poliaminlerin temel kaynaklarından olan
pankreatik enzimlerle hidrolize edilmiş olmalarıdır. Bu nedenle semi elemental mamaların poliamin profili
anne sütününkine daha yakındır. Poliaminlerin bebek sağlığı üzerindeki etkileri düşünülecek olursa, anne
sütü alamayan bebeklerde poliaminlerle zenginleştirilmiş mamaların kullanımı olumlu etkiler sağlayabilir.
Keywords: Süt,Poliaminler,Putresin,Spermin,Spermidin
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ÇÖLYAK VE SİYEZ BUĞDAYI
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Latince ismi Triticum monococcum (TM) olan siyez buğdayı, geçmişi 12 bin yıl önceye dayanan, buğdayın
atası olarak bilinen, başakçıkları tek taneli ve kavuzlu bir yapıya sahip olan diploid (2n=14) kromozomlu ilkel
bir buğday türüdür. Antioksidan ve protein içeriği yüksek olan siyez buğdayının besin değeri yüksektir. Besin
değerinin dışında, çalışmalar son yıllarda siyez buğdayının çölyak hastaları için alternatif bir tahıl olabileceği
konusuna odaklanmıştır. Bu derlemenin amacı, literatüre dayanarak siyez buğdayının çölyak hastaları
üzerindeki toksik etkisinin araştırılmasıdır. Literatürde siyez buğdayının çölyak hastalarında toksisiteye
neden olmadığı veya bu toksisitenin daha az etkili olduğu yönünde çalışmalar bulunmaktadır. Eski buğday
türlerinden olan siyez buğdayının, modern buğday türlerine (T. durum ve T. Aestivum ) göre daha az toksisite
gösterdiği belirlenmiştir. Siyez buğdayında, α gliadin T hücre epitoplarının, diğer gliadin ve glutenin
epitoplarının sayısı daha azdır. Bunun yanında çölyak hastaları için toksik etki yaratan 33 mer peptidinin
bulunmaması da olumlu bir özelliktir. Fakat siyez buğdayının çölyak için bir alternatif olabileceğini
destekleyen çalışmaların dışında, toksik etkisinin varlığını tespit eden çalışmalar da mevcuttur. Buna yönelik
bir çalışmada siyez buğdayında bulunan 4 toksik ve 13 immünojenik peptid belirlenmiştir. Siyez buğdayı
türlerinden olan ID331 ve Monlis türlerinin toksisiteleri karşılaştırıldığında, ID331’in, Monlis’e göre daha az
toksik etki gösterdiği bulunmuştur. İmmün yanıta etkileri açısından Monlis doğal ve adaptif yanıta; ID331
ise sadece adaptif yanıta neden olmaktadır. Siyez buğdayının çölyak hastaları için kullanılabilir güvenli
dozunun belirlenmesi için sınırlı sayıda akut ve uzun dönemli müdahale çalışmaları vardır. Bu çalışmaların
sonucunda güvenli doz tespit edilememiştir. Bu konuyla ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Sonuç olarak, siyez buğdayının çölyak hastalarına yönelik toksisitesi düşük olsa da, çölyak hastaları için
güvenli değildir. Fakat çölyak dışı gluten duyarlılığı olan kişilerde tolere edilebilir.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BESİN ÖGELERİ ALIMI İLE AKADEMİK BAŞARI NOT
ORTALAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
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2

Amaç: Bu çalışma üniversite öğrencilerinde bazı besin ögeleri alımı ile akademik başarı not ortalamaları
arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Yöntem: Araştırmanın örneklemini
Ankara’da bir devlet üniversitesi’nde öğrenim gören, 18’i erkek, 154’ü kadın toplam 172 gönüllü öğrenci
oluşturmuştur. Veriler anket formu aracılığı ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır.
Öğrencilerin besin ögesi alımlarının belirlenmesi için öğrencilerden üç günlük (2 gün hafta içi, 1 gün hafta
sonu) besin tüketim kaydı alınmıştır. Elde edilen veriler besin bileşim cetvelinden yararlanılarak analiz
edilmiştir. Yaş grubuna göre gereksiniminin %67’sinin altında alımlar yetersiz, %67-%133 arasındakiler
yeterli ve %133’ün üzerindeki alımlar aşırı olarak sınıflandırılmıştır. Öğrenci işleri kayıtlarından alınan genel
akademik başarı not ortalamaları, besin ögesi alım miktarları ve yeterlilik durumları ile karşılaştırılmıştır.
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS paket programı kullanılmıştır Bulgular: Araştırmaya katılan öğrenciler
19-22 yaşları arasında ve öğrencilerin ortalama Beden Kütle İndeksi (BKİ) 21,1±2,9 kg/m2’dir. Öğrencilerin
BKİ’lerine göre %18,0’ı zayıf, %75,0’ı normal ve %12,0’si hafif kilolu veya obezdir. Genel akademik başarı not
ortalamaları 4 üzerinden 3,1±0,4’dür. Pearson korelasyon analizine göre günlük A, C vitaminleri, riboflavin,
tiamin, kalsiyum ve demir alımları ile akademik başarı not ortalamaları arasında pozitif yönde (p>0,05) ilişki
bulunmuştur. A vitamini ve magnezyum alımları yeterli düzeyde olan öğrencilerin not ortalamaları yetersiz
ve aşırı olanlara göre daha yüksektir (p>0,05). Hafif kilolu ve obez öğrencilerin genel akademik başarı not
ortalamaları normal ve zayıf öğrencilere göre daha düşüktür. (r=-0,180, p<0,05). Sonuçlar: Beslenme
durumu sağlık ve öğrenmeyi etkileyen önemli bir etmendir. Bu çalışmada öğrencilerin genel akademik başarı
not ortalamaları ile beslenme durumları arasında ilişkiler bulunmuştur. Eğitim ve beslenme birbirlerini
olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle üniversitelerde temel beslenme eğitimi dersini her alanda
ekleyerek öğrencilere yardımcı olunabileceği düşünülmektedir.
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BESLENME VE DİYETETİK ÖĞRENCİLERİNİN ENERJİ VE BESİN ÖGELERİ ALIMLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Araş. Gör. HACI ÖMER YILMAZ - Ankara Üniversitesi - Beslenme ve Diyetetik
2 Araş. Gör. GÖKCEN İPLİKÇİ - Ankara Üniversitesi - Beslenme ve Diyetetik
3 Araş. Gör. ÇAĞDAŞ SALİH MERİÇ - Ankara Üniversitesi - Beslenme ve Diyetetik
4 Prof. Dr. NURCAN YABANCI AYHAN - Ankara Üniversitesi - Beslenme ve Diyetetik
1

Amaç: Bu çalışma üniversite öğrencilerinin günlük enerji ve besin ögeleri alımlarının değerlendirilmesi
amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Yöntem: Çalışmanın örneklemini Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde eğitim gören 172 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma verileri
öğrencilerin sosyo-demogrofik özellikleri, bazı beslenme alışkanlıkları ve 3 günlük besin tüketim kayıtlarının
yer aldığı anket formu ile toplanmıştır. Öğrencilerin 3 günlük besin tüketim kayıtları Besin Bileşim Cetveli
kullanılarak besin ögelerinin bir günlük ortalama alımları hesaplanmış ve Türkiye Beslenme Rehberi (2015)’e
göre yaş grubu gereksinimleri karşılaştırılmıştır. Besin ögelerinin alımları, yaş grubuna göre gereksinimlerle
karşılaştırırken gereksinimin %67’sının altında alım yetersiz, %67-%133 arasında ise yeterli, %133’ün
üzerindeyse aşırı olarak sınıflandırılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin ortalama yaşları 20,1±0,7 yıldır.
Öğrencilerin günlük ortalama enerji alımları 1907±413 kkal iken; alınan ortalama enerjinin %62,2’si
karbonhidratlardan, %22,7’u yağlardan ve %15,1’i ise proteinlerden gelmektedir. Öğrencilerin ortalama A,
B1, B2 ve C vitamini alımları sırasıyla 1348 mcg, 0,96 mg, 1,33 mg, 126 mg’dır. Ayrıca çalışmaya katılan
öğrencilerin %33,7’si B1 vitamini yetersiz, %32,0’ı B3 vitaminini yetersiz, %18,0’i C vitaminin yetersiz,
%47,7’si kalsiyumu yetersiz, %22,1’i demiri yetersiz, %51,2’si çinkoyu yetersiz, %38,4’ü magnezyumu
yetersiz olarak almaktadır. Ayrıca erkek öğrencilerin %55,0’ı, kız öğrencilerin ise %53,2’si gereksinimden az
enerji almaktadır. Sonuç: Üniversite öğrencilerinin sosyal yaşantılarından dolayı beslenme
alışkanlıklarındaki değişiklikler, yaş grubuna göre gereksinimlerinin karşılanamamasına neden
olabilmektedir. Bu nedenle besinlerin vitamin ve mineral içerikleri beslenme eğitimi ile öğrencilere
öğretilmeli, vitamin mineral düzeylerinin düzenli olarak kontrolü benimsetilerek zengin kaynakları
tüketmeleri sağlanmalıdır.
Keywords: Üniversite öğrencileri, besin ögeleri, gereksinim, vitamin, mineral
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2

Amaç: Bu çalışma üniversite öğrencilerinin genel beslenme alışkanlıklarını incelemek amacıyla planlanmış
ve yürütülmüştür. Yöntem: Çalışmanın örneklemini Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 20152016 eğitim ve öğretim yılı içerisinde öğrenim gören toplam 163 Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2. ve 3. sınıf
öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma verileri, üniversite öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri ve genel
beslenme alışkanlıklarının yer aldığı anket formu ile toplanmıştır. İstatistiksel değerlendirme Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya
13 erkek, 150 kadın olmak üzere toplam 163 öğrenci katılmış olup, yaş ortalamaları 20.25±0.98 yıl, ortalama
kardeş sayısı 3.02±1.49’dir. Üniversite öğrencilerinin %54.6’sı yurtta, %22.1’i ailesi ile, %20.2’si ise
arkadaşları ile birlikte evde kaldığını beyan etmiştir. Öğrencilerin %84.7’si hiç sigara içmediğini, %74.2’si
düzenli olarak fiziksel aktivite yapmadığını, %51.5’i bazen öğün atladığını belirtmiştir. Bu çalışmada
üniversite öğrencilerinin günlük ortalama öğün sayısı 3.8±1.3’tür. Ayrıca üniversite öğrencilerinin %66.9’u
düzenli kahvaltı yaptığını, %59.5’i uyumadan önce bir şeyler yediğini beyan etmiş olup; uyumadan önce
genellikle tüketilen yiyecek-içeceklerin ise sırasıyla; meyve (%25.2), süt-ayran-yoğurt (%15.3) ve bisküvi-kek
vb. (%16.6) olduğu saptanmıştır. Üniversite öğrencilerinin % 15.3’ü günde 5 porsiyon meyve ve sebze
tükettiğini, %33.1’i günde 3 porsiyon süt-yoğurt tükettiğini, %17.2’si yemeklerin tadına bakmadan tuz ilave
ettiğini, %33.7’si kendilerine göre genel olarak yeterli ve dengeli beslendiğini beyan etmiştir. Sonuç:
Üniversite döneminde kazanılan beslenme alışkanlıklarının yaşamın ileri dönemlerinde görülebilecek çoğu
kronik hastalık ile doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. Bu dönemde üniversite öğrencilerinin beslenme
alışkanlıklarının saptanması ve etkili şekilde verilecek beslenme eğitimi ile doğru beslenme alışkanlıklarının
kazandırılması toplum sağlığı açısından önemlidir.
Keywords: Beslenme, Beslenme alışkanlıkları, Üniversite öğrencisi
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İRRİTABL BARSAK SENDROMU VE DÜŞÜK FODMAP (FERMENTE OLİGO-, Dİ- VE MONOSAKKARİTLER VE POLYOL) DİYETİ
1

Araş. Gör. FUNDA IŞIK - Kastamonu Üniversitesi - Beslenme ve Diyetetik

İrritabl barsak sendromu (İBS), patolojisi tam olarak bilinmeyen, abdominal ağrı, konstipasyon, diyare, gaz
ve şişkinlik belirtileri gösteren barsak hastalığıdır. Son yıllarda İBS’nin tıbbi beslenme tedavisinde kısa zincirli
karbonhidratların kısıtlanmasına dayanan düşük FODMAP (fermente oligo-, di- ve mono- sakkaritler ve
polyol) diyeti üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Düşük FODMAP diyetinde fruktoz, laktoz, frukto ve
oligosakkaritler (fruktanlar ve galaktanlar) ve polyoller (ksilitol, sorbitol, mannitol, maltitol) kısıtlanır.
FODMAP, fermentasyon sonucu ince barsak ve kolonda su artışına, luminal distansiyona ve gaz artışına
neden olur. Bu nedenlerden dolayı FODMAP, İBS semptomlarını olumsuz etkiler. Düşük FODMAP diyetinde
yüksek FODMAP içeriklerinden dolayı süt ve süt ürünleri; tahıllardan çavdar ve arpa; meyvelerden elma,
armut, karpuz, şeftali, kiraz, böğürtlen, nektari ve mango; sebzelerden hindiba, soğan, sarımsak, enginar,
kuşkonmaz, pancar, brüksel lahanası, brokoli, karnabahar ve mantar; baklagillerden bezelye, mercimek,
fasulye, soya fasulyesi ve nohut kaçınılması gereken besinlerdir. Diyetin uygulanması 3 fazda gerçekleşir. İlk
aşamada diyetten çıkarılan FODMAP’ın bileşenleri, semptomlar kontrol altında tutularak diyete yavaş yavaş
eklenir. Çıkarılan besinlerden dolayı oluşabilecek besin ögesi eksikliklerine dikkat edilmelidir. Posa içeriği
yüksek besinlerin diyetten çıkarılmasından dolayı konstipasyon görülebilir. Bu diyetin kullanılmasına yönelik
olarak İngiliz Diyetisyenler Derneği, İBS tedavi rehberlerinde düşük FODMAP diyetine yer vermiştir. Ayrıca
IBS tıbbi beslenme tedavisinde düşük FODMAP diyetinin etkinliği üzerine yapılan pek çok çalışmada
semptomların azaldığına yönelik inandırıcı kanıtlar bulunmuştur. Diyetin konsepti, literatür, diyetin
güvenilirliği, uzmanlar ve hastalar ile ilgili sınırlılıklardan dolayı çalışma sonuçları tartışmalıdır. Ayrıca diyetin
etkileri ve etki süresinin belirlenmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Düşük FODMAP
diyetinin uygulanabilirliğinin zor olduğu düşünülecek olursa, uzun dönemli çalışmalarda hastaların diyete
uyumuna bakılmalıdır.
Keywords: Düşük FODMAP Diyeti,İrritabl Barsak Sendromu,Tıbbi Beslenme Tedavisi
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI
2

1 Doç. Dr. MUSTAFA USLU - Selçuk Üniversitesi - çocuk gelişimi
Doç. Dr. DİDEM ÖNAY DERİN - Selçuk Üniversitesi - Beslenme ve Diyetetik
3 Y. Lisans Öğr. HAKAN KARA - MEB - beslenme ve diyetetik

Bu çalışma, lise öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını belirlemek amacıyla planlanıp
yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini, Çorum İli Kargı İlçesi Kargı Fen Lisesinde öğrenim gören 257 öğrenci
oluşturmuştur. Araştırmada gelişigüzel örnekleme yöntemi kullanılmış olup, çalışmanın örneklemini ise
araştırmaya katılmayı kabul eden 243 öğrenci oluşturmuştur (katılım oranı %94.55). Veriler, kişisel bilgi
formu ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği uygulanarak, Nisan-Mayıs 2017 tarihleri arasında
toplanmıştır. Öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini kapsayan kişisel bilgi formundaki sorular
öğrencilerin yaşları, cinsiyetleri, boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçümleri, sınıfları, ailedeki birey sayısı, aile
yapısı, sigara kullanma ve fiziksel aktivite yapma durumlarını belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ölçeğindeki (SYBDÖ) sorular, bireyin sağlıklı yaşam biçimi ile ilişkili olarak,
sağlığını geliştiren davranışlarını ölçmektedir. Ölçek toplam 48 maddeden oluşmuştur ve 6 alt grubu vardır.
Alt gruplar; kendini gerçekleştirme, sağlık sorumluluğu, egzersiz, beslenme, kişiler arası destek ve stres
yönetimidir. Her bir alt grup bağımsız olarak tek başına kullanılabilir. Verilerin değerlendirilmesinde, SPSS
paket programı kullanılmış, sosyo-demografik özellikler frekans tablosu olarak verilmiş, gerekli istatistiksel
analizler yapılmış ve independent Sample t Test, One-Way Anova, Mann-Whitney U Testi ve Tukey HSD Testi
kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre lise öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları alt boyut
puanları ve değişkenler arasında anlamlı ilişkilerin olduğu bulunmuştur.
Keywords: Sağlıklı yaşam biçimi davranışı, lise, öğrenci.
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KARACİĞER NAKLİ SONRASI TAMAMLAYICI TEDAVİ: MASAJ
1
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Son yıllarda karaciğer nakli oldukça hızlı gelişmeler göstermiştir. Fakat karaciğer nakli hasta bireyler için
zorlu bir tedavi dönemi içermektedir. Karaciğer nakli sonrasında ise bireyler destekleyici bakıma ihtiyaç
duymaktadırlar. Masaj da bu zorlu süreçte hasta bireylere profesyonel destek olmaktadır. Masaj,
profesyonel hemşirelik girişimleri arasında yer alan tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden birisidir. Fakat
karaciğer nakli konusunda tamamlayıcı tedavilerden olan masaj ile ilgili sınırlı sayıda bilimsel çalışma vardır.
Masajın bilimsel ve sistematik uygulanması ile ameliyat sonrası dönemde hasta birey için birçok fayda
sağlamaktadır. Bu nedenle karaciğer nakli sonrası dönemde uygulanacak masaj girişiminin, bireyler üzerinde
etkili bir manipulasyon olarak günümüzde profesyonel hemşirelik uygulamaları arasında önerilmektedir.
Keywords: Karaciğer Nakli, Masaj, Hemşirelik
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AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARININ
BELİRLENMESİ
1
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2 Y. Lisans Öğr. ÜMMÜ KALENDER - Necmettin Erbakan Üniversitesi -

Bu çalışma, ameliyathane hemşirelerinin psikolojik şiddete maruz kalma durumlarının belirlenmesi amacıyla
tanımlayıcı olarak yapıldı. Çalışma Nisan–Mayıs 2016 tarihleri arasında Konya’da bulunan bir hastanenin
ameliyathane servisinde gerçekleştirildi. Çalışmanın örneklemini 70 hemşire oluşturdu ve evrenin tamamına
ulaşılmaya çalışıldı. Veri toplama araçları olarak Sosyo-demografik form ve İşyerinde Psikolojik Şiddet
(Mobbing) ölçeği kullanıldı. Veriler bilgisayar ortamında sayı, yüzdelik, ki-kare testleri ile analiz edildi.
Ameliyathanede çalışan hemşirelerin iş yerinde şiddet davranışlarıyla karşılaşma sıklığına bakıldığında,
hemşirelerin iş yerinde en fazla mesleki statüye saldırı (%65) ve kişiliğe saldırı (%51) davranışlarıyla
karşılaştığı belirlenmiştir. Hemşirelerin en fazla karşılaştıkları davranışlar, “Ortak yapılan işlerin olumsuz
sonuçlarından yalnızca sizin sorumlu tutulmanız” (%65), ‘Sorumlu olmadığınız konularda suçlanmanız”
(%71) “Yaptığınız iş ve işin sonuçları ile ilgili sürekli kusur/hata bulunması” (%59) gibi soruların yer aldığı
“mesleki statüye saldırı” boyutunda yer almaktadır. Hemşirelerin %52’si “Sizinle ilgili asılsız söylemlerde
bulunulması” ve %71’i “Başkalarının yanında sizi küçük düşürücü davranılması (beden dili kullanılması) gibi
konuların bulunduğu “kişiliğe saldırı” boyutunda davranışlarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Buna göre
hemşirelerin %32’si iş yerinde psikolojik şiddet davranışlarına hiç maruz kalmazken, kasten iş yerinde
psikolojik şiddet davranışlarına maruz kalan hemşirelerin oranı %26’dir. Mobbinge maruz kalmamak için
hemşireler haklarını iyi bilmeli ve yasal olarak güvence altına alınmalıdırlar.
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PKU’LU BİREYLERİN DİYETE İLİŞKİN ZORLUKLARI
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2

Fenilketonüri (PKU) Fenilalanin Hidroksilaz genindeki mutasyon kaynaklı otozomal resesif geçişli hastalıktır.
Gende oluşan mutasyon sonucunda Fenilalanin Tirozine dönüşememekte ve kanda düzeyi yükselerek
özellikle beyinde birikmesi ile kalıcı hasarlara yol açmaktadır. PKU tedavisinde ömür boyu Fenilalaninden
kısıtlı diyet uygulanması gerekmektedir. Bu durum PKU’lu bireyler ve aileleri açısından oldukça zor
olabilmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı PKU’lu bireylerin ve ailelerinin sosyal yaşamda
karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Çalışma kapsamında PKU’lu çocuk/adölesan ve aileleri yer almaktadır.
Bireylerin ve ailelerinin sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunları belirlemek için; ev dışında yemek yeme
zorluğu ve PKU ürünleri ile ilgili durumları değerlendirilmiştir. Ayrıca katılımcılardan PKU ile yaşamak/PKU’lu
çocuğa sahip olmak ile ilgili duygu ve düşüncelerini yazmaları istenmiştir. İstatistiksel analizlerde Pearson
Ki-Kare Bağımsızlık Testi kullanılmıştır. Sonuçlar %95.0 güven aralığında, p<0.05 anlamlılık düzeyinde
değerlendirilmiştir. Çalışmaya PKU’lu çocuklar (n=20)/adölesanlar (n=22) ve aileleri (n=42) olmak üzere 82
kişi katılmıştır. PKU’luların %54.8’i erkek %45.2’si kız, ebeyenlerin %90.5’i anne %9.5’i babadır. Ev dışında
yemek yeme zorluğunu çocuklar, adölesanlar ve aileleri ‘’çok zor’’ olarak belirtmiştir ve cevaplar arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Tüm bireyler özel PKU ürünleri
kullanmaktadır ve piyasadaki özel ürünlerin kesinlikle yetersiz olduğunu, ürünlere ulaşmanın çok zor
olduğunu belirtmiştir. PKU ile yaşamak konusunda en çok sıkıntı duyulan durumlarda, çocuklar için
tüketemedikleri besinlerin tadını merak etmeleri, adölesanlar için diyetlerinin kısıtlı olmasından üzülmeleri,
ebeveynler içinse yeterli ürün bulmanın zor olması konularının ön plana çıktığı saptanmıştır. Ülkemizdeki
prevalansı diğer ülkelere göre yüksek olan PKU hastalığının temel tedavisi Fenilalaninden kısıtlı diyettir. PKU
hastaları ve aileleri sosyal yaşamda diyetleri ile ilgili özel ürün bulamama, diğer insanlara açıklama gereği
duyma, diyetlerine özgü özel ürünleri yanlarında bulundurma gibi sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bu durum
PKU’lu birey ve ailelerinde stres, mutsuzluk, sosyal yaşama uyumsuzluk gibi sorunlar yaratabilmektedir. Bu
nedenle PKU’lu bireyler ve ailelerine yönelik destek çalışmalarının yanı sıra özel ürünlere ulaşmanın
kolaylaştırılması, restoranlarda PKU’lulara özgü yemeklere yer verilmesi çalışmalarının artması
gerekmektedir.
Keywords: Fenilketonüri,Sosyal yaşam,Beslenme ,Diyet ,Fenilalanin
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PERCEİVED STRESS İN HİGH AND LOW NEUROTİCS DURİNG EASY AND DİFFİCULT TASK
PERFORMANCE
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Personality refers to characteristic patterns of behaviors, emotions, and temperament in individual
differences. One personality trait is called neuroticism which is one of major personality trait and refers to
emotional instability and inclination of worry, anxiety, and other psychological disorders. Previous studies
on neuroticism showed that high neurotics are less successful regarding their math skills, more reactional
when they encounter aversive stimuli (i.e. during an argument), and in multitasking situations such as
walking while talking. Empirical results in terms of neuroticism and performance can be interpreted as
follows: high neurotics were observed with lower performance during processing of difficult tasks such as
multitasking (dual task: performing two tasks concurrently). It has been suggested that one of the pivotal
reason neuroticism impairs task performance is stress. Therefore, in the current study we have explored
perceived stress level during processing easy (single tasks) and difficult task (dual tasks) performance in
high and low neurotic groups. To do that high and low neurotics participants performed single and dual
tasks and consequently they filled perceived stress form. Accordingly, we found that high neurotics had
lower performance and higher perceived stress level as task difficulty increase from single task to dual task.
Taken together, results sufficient to show greater task impairment in high neurotics accompanied with
higher perceived stress level.
Keywords: Perceived stress,high and low neurotics,difficult task performance
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL DESTEK VE GÜVENGENLİK DÜZEYLERİNİN BAZI
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
1

Öğr. Gör. GÜLSEREN GÜNAYDIN - Gümüşhane Üniversitesi - Sağlık Bakım Hizmetleri
2 Öğr. Gör. UĞUR SARUHAN - Gümüşhane Üniversitesi - Sağlık Bakım Hizmetleri
3 Öğr. Gör. HATİCE OĞUZHAN - Gümüşhane Üniversitesi - Sağlık Bakım Hizmetleri

Bu araştırma üniversitede öğrenim gören öğrencilerin güvengenlik ve sosyal destek algılarının bazı
değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın bir diğer amacı da güvengenlik ve
sosyal destek arasındaki ilişkiyi incelemektir. Betimsel çalışma modelinin kullanıldığı bu araştırma 2016
yılında Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören ve araştırmaya
gönüllü olarak katılan 306(Kadın:242, Erkek:64) öğrenci üzerinde yapılmıştır. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Çok
Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (MSPSS) ve Voltan-Acar Kendini Belirleme Ölçeği ile toplanmıştır.
Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği puanları yakın arkadaşı olup olmama değişkenine bağlı olarak
Mann Whitney U testi testi ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara yakın arkadaşı olan öğrencilerin Çok
Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinden aldıkları puanların sıra ortalaması 156,45; yakın arkadaşı
olmayan öğrencilerin Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek ölçeğinden aldıkları puanların otalaması
81,33’tür. Gruplar arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur (U=898,00; p=,004; p<0,05). Bu durumdan
hareketle Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Düzeyi yakın arkadaşı olup olmama durumuna göre anlamlı
olarak değişmektedir. Sonuçlara göre yaşamında özel bir insan olduğunu belirten öğrencilerinin Çok Boyutlu
Algılanan Sosyal Destek ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması 68,02; yok diyen öğrencilerinin ise Çok
Boyutlu Algılanan Sosyal Destek ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması 59,16’dir. Bu iki grubun puanları
arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (t(304)= 5,545; p<.05). Çevrelerinde özel bir
insan olduğunu belirten örneklem grubunun sosyal destek algısı anlamlı olarak daha yüksek düzeyde
bulunmuştur. Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve alt boyutları ile Güvengenlik Ölçeği arasındaki
korelasyonlar Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ile incelenmiştir. Sonuçlara göre Çok
Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ile Kendini Belirleme(Güvengenlik) Ölçeği tüm puanı arasında
arasında pozitif yönde ilişki vardır. Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyi artarken Güvengenlik
düzey puanı da artmaktadır. Güvengenlik Ölçeği ile Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ‘özel bir
insan, arkadaş ve aile’ alt boyutları arasında pozitif yönde ilişki vardır.
Keywords: sosyal destek, güvengenlik,üniversite öğrencisi
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI VE BU TUTUMLARINI
ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ
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3 Öğr. Gör. GÜLSEREN GÜNAYDIN - Gümüşhane Üniversitesi - Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü
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2

Bu araştırma üniversitede öğrenim gören öğrencilerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarını ve bu tutumlarını
etkileyen değişkenlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Betimsel çalışma modelinin kullanıldığı bu
araştırma 2017 yılında Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören ve
araştırmaya gönüllü olarak katılan 195(Kadın:149, Erkek:46) öğrenci üzerinde yapılmıştır. Verilerin
toplanması için Kişisel bilgi formu ve Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin Yaşlı
Ayrımcılığı Tutum Ölçeğinden aldıkları puanlar arasındaki farklılık cinsiyet değişkenine bağlı olarak t testi ile
incelenmiştir. Bu sonuçlara göre kız öğrencilerin Yaşlı Ayrımcılığı Tutum ölçeğinden aldıkları puanların
ortalaması 83,36; erkek öğrencilerin ise Yaşlı Ayrımcılığı Tutum ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması
82,91’dir. Bu iki grubun puanları arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Öğrencilerin
Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeğinden aldıkları puanlar arasındaki farklılık sınıf düzeyi değişkenine bağlı olarak
t testi ile incelenmiştir. Bu sonuçlara göre 1.sınıf öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeğinden aldıkları
puanların ortalaması 81,17; 2.sınıf öğrencilerinin ise Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeğinden aldıkları puanların
ortalaması 85,25’dir. Bu iki grubun puanları arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Öğrencilerin Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeğinden aldıkları puanlar arasındaki farklılık bölüm değişkenine bağlı
olarak t testi ile incelenmiştir. Bu sonuçlara göre tıbbi laboratuvar programı öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığı
Tutum ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması 82,27; yaşlı bakım programı öğrencilerin ise Yaşlı Ayrımcılığı
Tutum ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması 84,28’dir. Bu iki grubun puanları arasındaki farklılık
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.
Keywords: yaşlı ayrımcılığı, tutumlar, öğrenci ,yaşlanma,yaşlı birey
Corresponding Author: Öğr. Gör. HATİCE OĞUZHAN

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
712

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU’NDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN EMPATİK
EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
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Tanımlayıcı tipte yapılan bu araştırma, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
bünyesinde öğrenim gören yaşlı bakım programı ve tıbbi laboratuvar teknikleri programı öğrencilerinin
empatik eğilim düzeylerinin bazı değişkenler açısından belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya
katılmayı kabul eden 195(Kadın:149, Erkek:46) öğrencinin örneklemi oluşturduğu araştırmamızda, verilerin
toplanması için Kişisel Bilgi Formu ve Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ) kullanılmıştır. Öğrencilerin Toronto Empati
Ölçeğinden aldıkları puanlar arasındaki farklılık cinsiyet değişkenine bağlı olarak t testi ile incelenmiştir. Bu
sonuçlara göre kız öğrencilerin Toronto Empati Ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması 55,87; erkek
öğrencilerin ise Toronto Empati Ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması 54,10’dur. Bu iki grubun puanları
arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Öğrencilerin Toronto Empati Ölçeğinden
aldıkları puanlar arasındaki farklılık sınıf düzeyi değişkenine bağlı olarak t testi ile incelenmiştir. Bu sonuçlara
göre 1.sınıf öğrencilerinin Toronto Empati Ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması 54,78; 2.sınıf
öğrencilerinin ise Toronto Empati Ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması 56,12’dir. Bu iki grubun puanları
arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Öğrencilerin Toronto Empati Ölçeğinden
aldıkları puanlar arasındaki farklılık bölüm değişkenine bağlı olarak t testi ile incelenmiştir. Bu sonuçlara göre
tıbbi laboratuvar bölümü öğrencilerinin Toronto Empati ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması 54,45;
yaşlı bakım bölümü öğrencilerin ise Toronto Empati ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması 56,50’dir. Bu
iki grubun puanları arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Keywords: iletişim, empati,empatik eğilim,üniversite öğrencisi
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THE EFFECT OF MELATONIN AND ZINC APPLICATION IN RATS INDUCED MAMMARY
CARCINOMA WITH DMBA ON LIPID PEROXIDATION
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1

BACKGROUND and AIM: Mammary cancer, which is the second most common cause of cancer deaths, is
one of the problems of global public health. It is argued that anti estrogenic agents such as melatonin will
lead to a new aspect in treatment of breast cancer. In addition, zinc, which plays a crucial role in the etiology
of cancer, is vital for many cellular processes, and an important trace mineral. Trace elements are regarded
as multiple anti-cancer agents that regulate various biological mechanisms. METHODS: In this study, it was
aimed to investigate the effects of melatonin and zinc application on lipid peroxidation in female rats with
DMBA (7,12-dimethylbenz[a]anthrancene) -induced mammary carcinoma. The study groups are composed
of control, DMBA control and treatment (zinc, melatonin and zinc+melatonin) groups. Female rats (except
the control group) were given a strong carcinogen DMBA. After tumor formation, zinc and melatonin were
administered to the treatment groups at a dose of 5 mg/kg/day for 4 weeks. Four weeks later, rats were
euthanized taking blood from their hearts under anesthesia and uterus tissue were taken. MDA as an
indicator of lipid peroxidation and GSH levels as an indicator of antioxidant activity in uterus tissue samples
were determined by spectrophotometric method. RESULTS: The highest level of MDA found in uterus tissue
was obtained (129,94±33,80 nmol/g tissue) in the DMBA control group (P<0,05). MDA levels of the uterus
tissue significantly decreased (66,01±12,70 nmol/g tissue) in the zinc+melatonin group (P<0,05). The lowest
GSH level found in uterus tissue was obtained in the DMBA control group (14,97±2,30 µmol/g protein).
Furthermore, the highest increase was found in the zinc + melatonin group (27,57±6,12 µmol/g protein).
CONCLUSIONS: The findings showed that supplementation of zinc+melatonin suppressed the lipid
peroxidation in rat with mammary carcinoma.
Keywords: Mammary cancer, DMBA, GSH, Lipid peroxidation, MDA
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SYNBIOTICS SUPPLEMENTATION IMPROVED PERFORMANCE AND BONE CHARACTERISTICS
1
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4 Prof. Dr. S. SONGÜL YALÇIN - Hacettepe University, Faculty of Medicine - Department of Pediatrics

This study was carried out to determine the effects of dietary synbiotics supplementation on performance
and bone characteristics in broilers. A total of 231 Ross 308 male daily broiler chicks were allocated into
one control and two treatment groups each containing 77 chicks for 39 day experimental period. Basal diet
supplemented with the synbiotic (Maflor sachet, Bifidobacterium lactis (5x109cfu/g) and inulin) and
multiprobiotic synbiotic (Maflor plus capsule, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus and
Lactobacillus casei (7x109cfu/g) and inulin) for the diets of the first and the second treatment groups,
respectively. Dietary synbiotics supplementation improved feed efficiency and bone biomechanical
properties. These characteristics are very important for broiler health. As a conclusion, synbiotics are
effective feed additives in broiler nutrition due to their beneficial effects on performance and bone
characteristics.
Keywords: Synbiotics, broiler, performance, bone
Corresponding Author: Prof. Dr. SAKİNE YALÇIN

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
714

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

YAŞLI BİREYLERİN KONSTİPASYON DÜZEYLERİNİN VE İYİLEŞMEYE YÖNELİK GİRİŞİMLERİNİN
BELİRLENMESİ
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Amaç: Bu çalışma, yaşlı bireylerin konstipasyon düzeylerinin ve iyileşmeye yönelik girişimlerinin belirlenmesi
amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma 04.07.2016–15.01.2017 tarihleri arasında
bir devlet hastanesinin dahili (Dahiliye, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, nöroloji) kliniklerine başvuran 65 yaş
ve üzeri 309 hasta ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri tanıtıcı bilgiler formu, Bristol Dışkı Kıvamı Ölçeği
ve Roma-III Konstipasyon Tanı Ölçütleri Formu kullanılarak toplanmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistiksel
yöntemlerin yanı sıra ki-kare testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmada yaş ortalaması
72.72±7.19 olan bireylerin, %57’sinin kadın olduğu belirlenmiştir. Çalışma kapsamındaki yaşlı bireylerin
%64.7’si konstipasyon sorunu yaşadığını ve %18.1’i bağırsak boşaltımını ertelediğini ifade etmiştir. Yaşlı
bireylerin %39.7’sinin konstipasyon sorunu yaşadığında bol su tükettiği, %29.2’sinin laksatif ilaç kullandığı,
%24.9’unun bol meyve sebze yemeye çalıştığı, %22.7’sinin kuru kayısı yediği belirlenmiştir. Günlük az sıvı
tüketen yaşlı bireylerin konstipasyon sorununu daha fazla yaşadığı saptanmıştır (p<0.008). Çalışmada
bireylerin gastrointestinal sisteme ilişkin yaşadığı semptomlar ile konstipasyon sorunu yaşama durumu
karşılaştırıldığında; konstipasyonu olan yaşlı bireylerin hazımsızlık (p<0.00), şişkinlik (p<0.00), rektal ağrı
(p<0.01), yutma güçlüğü (p<0.01), iştahsızlık (p<0.01) gibi sorunları konstipasyonu olmayan bireylere göre
daha fazla yaşadığı belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışmada yaşlı bireylerin sıklıkla konstipasyon yaşadığı,
konstipasyon sorununun çözümünde bol sıvı tükettiği ve laksatif ilaç kullandığı belirlenmiştir.
Keywords: Yaşlı, Konstipasyon, Girişim.
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YAŞLI BİREYLERDE CİLT KURULUĞU VE KAŞINTI
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Tüm dünyada ve ülkemizde doğumdan beklenen yaşam süresi uzamakta ve yaşlı nüfus artmaktadır. Yaş
artışı ile birlikte derideki küçük kan damarlarının sayısının, ter ve yağ bezlerinin, lipid üretiminin ve doğal
nemlendirme faktörlerinin azalması, epidermisin incelmesi ve elastik liflerin azalması yaşlı bireylerde cilt
kuruluğunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Buna ek olarak yaşlanma ile diabetes mellitus, son dönem
böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği gibi sistemik hastalıkların ortaya çıkması ve çoklu ilaç kullanımı,
beslenmede bozulma, sıvı tüketiminin azalması, nem oranı düşük bölgelerde yaşama, sık sık sabun ile banyo
yapma alışkanlığının olması, uzun süre güneş ışınlarına maruz kalma ve cilt bakımında kullanılan ürünler
yaşlı bireyin cilt kuruluğuna yatkınlığını attırabilmektedir. Cilt kuruluğuna sıklıkla kaşıntı da eşlik etmektedir.
Kuruyan cilt kaşınmakta ve kaşıma ile cilt bütünlüğünde bozulma ve cildin hasara karşı direncinde azalma
ortaya çıkabilmektedir. Bu durum ciltte yırtıkların oluşması, özellikle immobil yaşlı bireylerin basınç
ülserlerine yatkınlığının artması ve ağrılı, sekonder enfeksiyonların gelişmesi ile sonuçlanabilmektedir. Cilt
kuruluğuna ve kaşıntıya bağlı gelişen sorunların önlenebilmesi, cilt sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için
bakım verenler ve sağlık personeli tarafından yaşlı bireyin cilt değerlendirmesinin yapılması ve gelişebilecek
sorunların erken aşamada saptanması büyük önem taşımaktadır. Bunun için yaşlı birey ile çalışan sağlık
personellerinin yaşlanma ile ortaya çıkan cilt sorunları konusunda bilgilerinin ve farkındalıklarının
arttırılması önemlidir. Aynı zamanda sağlık personelleri tarafından yaşlı ve bakım veren bireye yapılan sağlık
eğitimi programları kapsamına yaşlanma ile ciltte oluşan değişiklikler, cildin değerlendirilmesi, saptanan cilt
sorunlarının çözümüne yönelik girişimler, cilt temizliği ve bakımının yapılması konularının dahil edilmesi
gerekmektedir.
Keywords: Yaşlı, Cilt Kuruluğu, Sağlık Personeli.
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Objective: In this study, it was aimed to determine the feelings and thoughts of patients with chronic renal
failure who undergo hemodialysis about their disease and hemodialysis, the problems they faced, and the
methods used during coping with these problems. Material and Method: This study was planned as a
qualitative study aiming to investigate and reveal the state of patients with chronic renal failure undergo
have hemodialysis treatment with a detailed understanding from the point of view of the patients. Focus
group interview method was used to collect data in the study. Focus group interviews were conducted with
six patients (n = 6) with chronic renal failure who undergo hemodialysis treatment at Akşehir Private Dialysis
Center and who participated in the study. Two interviews were held with participants. The data were
collected with a semi-structured interview form and a patient identification form with information about
the disease. Interviews were conducted with depth interview techniques. All of the interviews were
recorded using tape recorder. After the interview, the records were coded and written using content
analysis method and expert opinion. Findings: In the research, the participants' experiences, feelings and
thoughts were revealed by their own narratives. The data were analyzed via content analysis, coded and
the themes were created. The data obtained were examined under six themes which are "feelings and
thoughts when the disease was diagnosed", "feelings and thoughts about hemodialysis treatment", "effects
of disease and hemodialysis on working life", "effects of disease and hemodialysis on social life", "effects of
disease and hemodialysis on family relationships" and "health problems related to chronic renal failure and
hemodialysis, and the solutions of these problems". Conclusion: Participants experienced shock, denial, loss
and sadness when they first heard the diagnosis; and they felt fear (about death, needle, doctor and nurse),
self-deficiency, anger and guilty when the treatment started first. In the following periods, they reported
that they accommodated themselves to the treatment, and that thanks to hemodialysis, they held onto life.
Participants stated that their working life and skills related to work were seriously affected negatively. Half
of the patients reported that they were excluded and lonely; and all of the patients reported that their
families started to care about them more than before. Top six problems that participants most frequently
experience are fatigue, cramp, nausea-vomiting, thirst, pruritus and hypo/hypertension. They reported that
because of these problems, they had pain, suffering, difficulty in expressing themselves, sadness,
restlessness and insomnia. Patients did not report any attempt about their psychological problems, and
they received support from nurses when they had physical problems. Most patients expect kidney
transplant.
Keywords: Chronic renal failure, hemodialysis, feelings,nursing.
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OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU İLE DİYABET İLİŞKİSİ VE HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI
2

1 Araş. Gör. DEMET ÇELİK - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - İç Hastalıkları Hemşireliği
Araş. Gör. MEHTAP ÇÖPLÜ - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği

OUAS toplumda sık görülen, düzeltilebilir bir risk faktörü olması nedeni ile erken dönemde tanı ve tedavisi
önemli bir halk sağlığı sorunudur. OUAS, uyku sırasında tekrarlayan ve üst solunum yolundaki daralmalar
veya tıkanmalar nedeniyle soluk almada kesintiler yaratan bir hastalıktır. Uyku apnesi için en önemli risk
faktörü obezitedir. Ayrıca erkek cinsiyet, menapoz, yaş (40-65 yaş en fazla), ırk, kalın boyun çevresi, bazı
genetik hastalıklar, tütün, alkol, kraniyofasiyal anatomi (çenenin geride olması gibi) OUAS için risk
faktörleridir. Benzodiazepam, barbitüratlar, hipnotikler, trisiklik antidepresanlar, antihistaminikler OUAS
riskini artırırlar. Fizik muayenede beden kitle indeksi, boyun ve bel çevresi önemlidir. OUAS’ın
kardiyovasküler, metabolik ve nörokognitif sonuçları nedeniyle erken tanı önem kazanmaktadır. OUAS
teşhisinde uyku laboratuvarında alınan polisomnografi altın standartlara sahiptir. OUAS’ın arteriyel
hipertansiyon, hiperkoagülabilite, azalmış serebral perfüzyon, ateroskleroz, kardiyak aritmi, koroner arter
hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, iskemik inme, aksonal periferik nöropati ve diabet ile ilişkili olduğu
bilinmektedir. Ciddi komorbitileri nedeniyle mutlaka tedavisi gerekir ve tedavi hastaya özel olarak
düzenlenir. OUAS’ın ağırlığı ne olursa olsun, tedavide ilk adım genel önlemlerin (kilo verme, yatış pozisyonu,
alkol ve sedatiflerden sakınma, eşlik eden hastalıkların tedavisi vb.) uygulanmasıdır. Genel önlemlerin
dışında ilaç tedavisi, ağız içi araçlar, pozitif basınçlı hava yolu tedavisi yer almaktadır. OUAS ve Tip 2 DM
gelişimi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. OUAS gelişen aşırı sempatik aktivasyon, endotel
disfonksiyonu, artmış oksidatif stres, artmış sistemik enflamasyon, koagülasyon ve leptin artışı gibi
değişiklikler ile diğer sistem organ ve dokularında fizyopatolojik değişikliklere yol açmaktadır. Özellikle OUAS
ve Tip 2 DM için, “hipoksi, insülin duyarlılığında azalma, kortizol ve norepinefrin düzeylerinde artış” ortak
fizyopatolojik mekanizmalardır. OUAS tanısı alan bütün hastalarda diyabet varlığı araştırılmalıdır. Ayrıca,
diyabet tanısı almış olan hastalar OUAS açısından değerlendirilmeli ve risk grubunda olan hastalara PSG
yapılmalıdır. OUAS ve Tip 2 DM yönetiminde hemşirelere önemli görevler düşmektedir. Hemşireler,
bireylerde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının kazandırılmasına yardımcı olmalıdır.
Keywords: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu, Diyabet, Hemşire
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ETHİCAL DİLEMMAS IN PALLİATİVE CARE
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This review aimed to draw attention to ethical dilemmas that arise with palliative care, to determine
problematic areas, and to emphasize palliative care ethical issues. ‘Palliative care’ and ‘ethical dilemma’
search terms were used on a database called Google Academy. Palliative care is an approach that improves
the quality of life of patients ant tehir families facing the problem associated with life-threatening illness,
through the prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable assessment
and treatment of pain and other problems. Palliative care is delivered by a range of professionals, from
general practitioners and community care nurses to large tertiary referral palliative care services. The field
of ethics involves systematizing, defending, and recommending concepts of right and wrong behavior.
Ethics is especially important in health system.Ethical issues in pallliative care usually include goals of
care,pain and symptom management, transitioning focus of care, patient and family goal conflicts,
physician and patient goal conflicts. In a research; The type and frequency of ethical dilemmas encountered
were: place of care,truth-telling, hydration and nutrition, therapeutic strategy, and use of medication. Also;
in the another research; goal of care, clinicial management, communication, resources allocation were titles
about ethical dilemmas. Many ethical dilemmas are encountered in palliative care. For solving ethical
dilemmas, health institutions should take some precautions. Progress in palliative care will come out of
good research and medical professionals should undertake trials and studies in a legal and ethical manner.
The delivery of palliative care and medical ethics are complementary, and use of the two together
maximizes the protection and satisfaction available to the vulnerable patient and family members.
Keywords: Palliative care, ethical dilemmas, health professionals
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KRONİK BİR HASTALIK OLAN ROMATOİD ARTRİT HASTALIĞINDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF
TEDAVİ KULLANIMI
2
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Romatoid artritli bireylerde TAT kullanımına dikkat çekmek amacıyla bu derleme hazırlanmıştır. Bu
derlemede 01.08.2017-01.09.2017 tarihleri arasında literatür taranarak son 10 yılda yapılan çalışmalardan
ve kitaplardaki bazı bilgilerden yararlanılmıştır. Romatoid Artrit (RA), birden fazla eklemi tutan sistemik
otoimmün bir hastalıktır. RA’nın kesin nedeni bilinmemektedir. Vakaların önemli bir bölümünde hastalık
remisyon/iyileşme ve alevlenmelerle seyreder. RA genellikle 30-50 yaşlar arasında görülmekle birlikte
hastanın tüm yaşamını etkilemektedir. O yüzden hastalar tıbbi tedavi ile birlikte Tamamlayıcı ve Alternatif
Tedavi (TAT) kullanımına gereksinim duymaktadır. Tamamlayıcı yaklaşımlar, standart tedavi ile birlikte
semptom kontrolünü sağlamada ve hastanın iyilik halini ve bakımını güçlendirmede kullanılan yaklaşımlar
iken, alternatif yaklaşımlar genellikle bilimsel geçerliliği onaylanmamış ve standart tedavinin yerine
kullanılan yaklaşımlardır. TAT sınıflandırılmasında alternatif tıbbi sistemler, zihin-vücut etkileşimi, biyolojik
temelli tedaviler, enerji tedavileri, manüplatif/vücut tabanlı yöntemler yer almaktadır. Metin ve Özdemir’in
(2016) çalışmasına göre; aromaterapi ve refleksoloji, RA‘lı hastaların ağrı ve yorgunluklarının yönetiminde
ve yaşam kalitesinin artmasında olumlu etkiler sağlamaktadır. Zhao ve ark.’nın (2017) çalışmasında, RA’ lı
hastaların bitkisel tedaviler ile birlikte balık yağı ve vitamin D destek alabilecekleri belirtilmektedir. Ward ve
ark.’nın (2017) yaptığı araştırmada ise, RA’lı hastalar ile yoga çalışılmasının olumlu sonuçlar ortaya çıkardığı
belirlenmiştir. Kronik hastalığı olan bireyler bu uygulamaları genellikle tıbbi tedavileri ile birlikte ve sağlık
profesyonellerinin bilgisi dışında kullanmaktadır. Bilimsel içeriği kanıtlanmamış bu uygulamalar insan
sağlığını ciddi şekilde etkileyebilecek olumsuz sonuçlara, hatta ölüme neden olabilmektedir. Bu yüzden
hastalara TAT kullanımına yönelik eğitimler verilmelidir. Ayrıca, kamu spotları aracılığı ile TAT doğru
kullanımı konusunda halkın bilinçlendirilmesine yardımcı olunmalıdır.
Keywords: Romatoid Artrit, Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi, Kronik Hastalık
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EPİLEPSİ İLE YAŞAMAK
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Epilepsili hastaların sosyal, aile ve iş hayatlarında yaşadıkları problemlere dikkat çekmek amacıyla bu
derleme yazılmıştır. Bu derlemede 01.08.2017-01.09.2017 tarihleri arasında literatür taranarak, son 6 yılda
yapılan çalışmalardan ve kitaplardaki konu ile ilgili bölümlerden yararlanılmıştır. Toplum tarafından tehlikeli
ve ürkütücü olduğu düşünülen epilepsi, sık görülen nörolojik bir hastalıktır. Epilepsi, nöronların
kendiliğinden oluşan anormal elektriksel aktivitesi sonucu gelişir. Nöbetler, fokal ve jeneralize olarak iki
kategoriye ayrılmaktadır. Fokal nöbetler beynin sadece bir bölümünü etkilerken, jeneralize nöbetler ise
beynin her iki tarafında gerçekleşir. Epilepsi tanısı genellikle çocuklarda ve 65 yaş ve üzeri bireylerde
konulmaktadır. Epilepsi hastalarında sıklıkla görülen psikososyal sorunlar; sosyal izolasyon, sosyal
adaptasyon sorunları, benlik saygısında azalma, okul performansında düşme, iş bulmada güçlükler,
sosyalliğin ve evlilik yaşamının bozulmasıdır. Epilepside kişilik değişiklikleri de görülmektedir. En belirgin
özellikler artmış dinsel uğraş, viskozite ve cinsel davranış değişikliğidir. Ayrıca yoğun ve labil duygulanım ile
huzursuz davranışlar da izlenebilmektedir. Hasta epilepsi tanısını alır almaz tıbbi gereksinimleri
karşılanmalıdır. Bunun yanında, epilepsili yetişkin bireylerin hastalık hakkındaki bilgi düzeyleri, hastalığı
algılayış şekli, tedaviye uyumunu etkileyen faktörler değerlendirilerek hastaların ve ailelerinin
gereksinimleri planlanmalıdır. Epilepsi hastalarının yaşam kalitelerinin yükseltilmesi sadece tedavi planında
düşünülmemeli; psikososyal problemlerin çözümünde yaşam kalitesi değerlendirme araçlarından
yararlanılmalıdır. Bunu sağlamada hekim, hemşire, sosyal danışman, psikolog gibi sağlık personelleri de
hasta eğitim programlarına katılmalı, epilepsi hastaları topluma kazandırılmalıdır.
Keywords: Epilepsi, Epilepsi nöbeti, Sağlık profesyonelleri
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ÇAĞIN HASTALIĞI OBEZİTE
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OBEZİTE Kaynak: World Health Organization. Obesity and Overweight Fact Sheet No:311,Geneva, WHO.
http://who.int/mediacentre/factsheets/fs3117en/print.html.
Kaynak:
Adapted
from
WHO,1995,WHO,2000 and WHO 2004 Kaynak:erişim tarihi:26.08.2017,www.thsm.gov.tr gerek yok. Kaynak
istemiyorlar cnm. Kaynak:Erişim tarihi:.26.08.2017, beslenme.gov.tr/index.php?page=41 Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ) tarafından obezite; sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır.
Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının %15-18'i, kadınlarda ise %20-25'ini yağ dokusu oluşturmaktadır. Bu
oranın erkeklerde %25, kadınlarda ise %30'un üstüne çıkması obeziteyi oluşturmaktadır. DSÖ tarafından
Asya, Afrika ve Avrupa’nın 6 ayrı yöresinde yapılan ve 12 yıl süren MONICA çalışmasında 10 yılda obezite
prevalansında %10-30 arasında bir artış saptandığı bildirilmiştir2015 yılında obezite:700 milyon,fazla kilolu
:2,3 milyara ulaşmıştır. Ülkemizde “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması -2010” ön çalışma raporuna göre
Türkiye’de obezite sıklığı Erkeklerde %20,5 Kadınlarda ise % 41,0 Toplamda % 30,3 olarak bulunmuştur.
Obezitenin oluşumunda aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları, yetersiz fiziksel aktivite, yaş ,cinsiyet ,eğitim
düzeyi ,sosyo – kültürel etmenler ,Gelir durumu ,Hormonal ve metabolik etmenler,Genetik etmenler
,Psikolojik problemler ,Sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetler uygulama ,Sigara- alkol kullanma durumu
,Kullanılan bazı ilaçlar (antideprasanlar vb.) ,Doğum sayısı ve doğumlar arası süre rol oynar. Obezite; kalp
hastalığı, tip 2 diabetes mellitus, hipertansiyon, inme, belirli tipte kanserler (endometrial, meme, prostat,
kolon, vb), dislipidemi, safra kesesi hastalıkları, uyku apnesi ve diğer respiratuar problemler, osteoartrit gibi
hastalıklar ile tüm sebeplere bağlı mortalitede artış, fertilitede azalma, duygusal gerginlik ve toplum
tarafında damgalanma gibi çeşitli fiziksel ve psikolojik komplikasyonlara yol açmaktadır. Obeziteden
korunmada 5+2+1 kuralı uygulanmalıdır. • 5 + 2 + 1 Kuralı; • 5 meyve & sebze • 2 saatten az sedanter
aktivite yapmamak • 1 saat yapılandırılmış fiziksel aktivite • Her gün 10.000 adım • Her gün fazladan 2000
adım 100 kalori yakar! • Çocuklar ve adolesanlara haftanın en az 60dk/gün orta şiddetli fiziksel aktiviteye
katılım önerilmektedir. Kaynak:erişim tarihi:26.08.2017,www.diyabet.gov.tr
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TÜRKİYE’DE KADIN SAĞLIĞI SORUNLARI
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Kadın sağlığı; kadınların fiziksel, ruhsal, emosyonel, spiritüel, kültürel ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde
olmasıdır. Kadınlar yaşam süreci boyunca, intrauterin yaşamdan başlayarak, çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve
yaşlılık dönemlerinde, erkeklere göre daha fazla risk faktörlerine maruz kalmaktadır. Kadın yaşamı boyunca
karşılaştığı sağlık sorunlarının etkisiyle hem üretkenliği hem de yaşam kalitesi olumsuz yönde
etkilenebilmektedir. Bu derlemenin amacı kadının yaşam boyu yaşayabileceği önemli kadın sağlığı sorunları
ve bu sorunların kadının sağlığına etkilerinin önemi vurgulanmaktadır. Türkiyede kadının yaşam
dönemlerine göre yaşayabileceği sağlık sorunlarını dört grup altında incelenmektedir. Birinci grup erken
yaşam dönemlerindeki sorunları olmakla birlikte, bu sorunlar cinsiyet seçimi, yetersiz emzirme, istismar,
ihmal ve bakım eksiklikleri olarak sıralanabilir. İkinci grup olan ergenlik döneminde ise; zararlı alışkanlıklar
(madde bağımlılığı gibi), yeme bozuklukları ve bu dönemdeki cinsel sağlık sorunlarıdır. Üçüncü grup olan
erişkinlik döneminde kadın; istenmeyen gebelikler ve bunun sonucunda istemli düşüklerle birlikte gebelikte
annelik hüznü, pospartum depresyon ve postpartum psikoz gibi birçok ruhsal sorunları da yaşamaktadır.
Ayrıca bu dönemde infertilite, cinsel işlev bozuklukları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, meme ve jinekolojik
kanserler, genital mutilasyon, şiddet gibi birçok sağlık sorunuyla karşı karşıyadır. Son grup olarak menopoz
ve sonrasını değerlendirecek olursak; inkontinans, pelvik organ prolapsusu, genitalatrofi, postmenopozal
kanamalar, yaşlı istismarı ve ihmali gibi sorunlar sıralanabilmektedir. Bu sorunlara ilave olarak Türkiye’de
yaşayan kadınlar yaşam döngüleri içerisinde bir takım fiziksel, ruhsal ve sosyal farklılıklar yaşamaktadır.
Ülkemizde kadınlar nüfusun yarısından fazlasını oluşturmasına rağmen, genel sağlık sorunları içinde yalnızca
kadınlara özel sağlık sorunlarına ağırlık veren çalışmalar yetersizdir. Sonuç olarak, kadın hayatını önemli
ölçüde etkileyen üreme sağlığı sorunlarının erken dönemde tanılanması, uygun tedavi yöntemlerinin
yapılması kadının üreme sağlığı düzeyini hem o dönem için hem de ileri ki dönemler için yükseltecektir.
Kadın sağlığının yükseltilmesinde, hemşirelerin kadınlara verecekleri sağlık hizmetlerini tüm yaşam
döngüsünde, süreklilik ve bütünlük içinde ele alması önemlidir.
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Corresponding Author: Dr. ÖZLEM GÜNER

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
722

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017
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2

Bu çalışmada; X,Y kuşağındaki bireylerin aile planlaması yöntem kullanımlarının sosyal medya üzerinden
incelenerek yöntem kullanım farklılıklarını ortaya koymak hedeflenmektedir. Araştırma verileri, internet
tabanlı anket yazılımı limesurvey/surveymonkey/google form aracılığıyla, sosyal medya üzerinden
01.08.2016-01.08.2017 tarihleri arasında, sosyal medya üzerinden çalışma yapmayı kabul eden ve gönüllü
olan, evli veya cinsel deneyimi olan, X,Y kuşağında yer alan kadın ve erkekler olmak üzere toplam 636 kişiden
toplanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında, literatür araştırması sonucunda geliştirilen, bireylere
yönelik Sosyo-demografik Özellikler ve ‘Aile Planlaması Yöntem Kullanımı’na ilişkin soruları içeren anket
formu kullanılmıştır. Anket formunun linki Facebook, Twitter vb. sosyal medya araçları ile paylaşılarak
katılımcıların ankete katılması sağlanmıştır. Araştırma için Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bilimsel Etik
Kurul’dan onay alındıktan sonra gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması 31.58+6.07 olup %87.2’i
kadın, %12,9’u erkek, %54.6’sı lisans mezunu, %87.7’si çekirdek aile olarak yaşamakta, %79.9’u evli, %82’si
çalışmaktadır. Araştırmaya katılanların %47.7’si gelir durumunu iyi olarak nitelendirmektedir. Katılımcıların
%50.3’ünün cinsel yaşamlarını iyi olarak ifade etmiştir. Katılan bireylerin %67.9’u “aile planlaması nedir?”
soruna “gebeliği önleyici yöntem ve çocuk sahibi olamayan çiftlere danışmanlık verilerek uygun tıbbi bakıma
yönlendirilmesi” olarak cevaplamıştır. Katılımcıların %90.4’ü aile planlaması yöntemleri hakkında bilgisi
olduğunu, yöntemlerden en çok %94.3 oranı ile doğum kontrol hapını, daha sonra %91.9 oranla kondom ve
%84.4 oranla rahim içi araç yöntemlerini bildiklerini bildirmişlerdir. Aile planlaması hakkındaki bilgiyi %42.8
oranla hemşireden aldığını, %71.2’si herhangi bir aile planlaması yöntem ile korunduğunu, korunma
yöntemi olarak en çok %57 oranında kondom kullanıldığı, ikinci olarak %16.3 oranla geri çekme yöntemi
kullanıldığı bulunmuştur. Yöntem kullananların %79’u etkili bir yöntem olduğunu, %59’u yöntemi sağlık
personelinin tavsiye ettiğini, %89.6’sı yöntemle ilgili bir sorun yaşamadığını, %61.3’ü memnun olduğunu,
%72.4’ü yöntemi değiştirmeyi düşünmediğini ifade etmiştir. Sonuç olarak; X,Y kuşağındaki bireylerin aile
planlaması yöntem kullanım oranları arasında fark saptanmıştır.
Keywords: sosyal medya, aile planlaması, x ve y kuşağı
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SİVAS İLİ PLANTAGO MAJOR VE PLANTAGO LANCEOLATA BİTKİ YAPRAKLARININ IN VİTRO
ANTİKANSER AKTİVİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1 Dr. TANER DAŞTAN - Bingöl Üniversitesi - Organik Kimya
Uzman AYŞE NUR PEKTAŞ - Cumhuriyet Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
3 Yrd. Doç. Dr. SEVGİ DAŞTAN - Cumhuriyet Üniversitesi - Biyometri ve Genetik
4 Araş. Gör. SERAP ÇETİNKAYA - Cumhuriyet Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
5 Dr. DİLEK ATEŞŞAHİN - Çankırı Karatekin Üniversitesi - Biyoloji
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7 Araş. Gör. İNANÇ BARAL - Cumhuriyet Üniversitesi - Biyometri ve Genetik
2

Son zamanlarda bitkisel ilaçlar dışında bazı sentetik ve yarı sentetik bileşiklerin ilaç olarak kullanımları
üzerine çalışmalar yapılsa da, bitki ekstraktlarından üretilen ilaçlar tüm dünyada yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bunlara ilaveten doğrudan bitkilerin çeşitli kısımlarının, basit işlemlerden geçirilerek
etnofarmakolojik olarak halk arasında tedavi amacıyla yaygın olarak kullanıldıkları da bilinmektedir.
Dünyadaki mevcut bitkisel çeşitlilik düşünülürse, bitkilerden elde edilen ekstrelerin çoğunun biyolojik
etkileri ve etki mekanizmaları hakkındaki bilimsel veriler hala yetersiz olmakla birlikte, bu konuya olan ilgi
her geçen gün artmaktadır. Plantago (sinirotu) cinsi bitkilerin çeşitli terapotik etkileri bilinmekte olup, bitki
yapraklarından elde edilen ham extraktların bazı tümörler üzerinde etkili olduğu ortaya konulmuştur. Bu
çalışmada ülkemizde yayılış gösteren ve halk arasında tıbbi amaçlı olarak çeşitli hastalıkların tedavisinde
kullanıldığı bilinen Plantago major (Sinirotu) ve Plantago lanceolata (Damarlıca) bitkilerinin toprak üstü
kısımlarından elde edilen özütlerin sitotoksik etkileri, meme kanseri hücre hattı (MCF-7) kullanılarak
araştırılmıştır. Sitotoksit etkilerinin karşılaştırılması amacıyla insan epiteliyal hücreleri (HUVEC)
kullanılmıştır. Hücre proliferasyon testleri XTT kiti kullanılarak, 450-500 nm de spektrofotometrik olarak
belirlenmiştir. İstatistik değerlendirmeler için SPSS ver. 22.0 ve PAST3 programları kullanılmıştır. Bu
bitkilerin zayıf antikanserojen aktivite gösterdikleri tespit edilmiştir.
Keywords: Antikanser aktivite, Bitki ekstraktı, Sinirotu, Plantago
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KUERSETİN VE KAFEİK ASİT FENETİL ESTERİN (CAPE) SIÇAN KRONİK YÜZME EGZERSİZ
MODELİNDE MİYOKARDIN OKSİDAN/ANTİOKSİDAN DENGESİNE ETKİLERİ
2
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Kuersetin; Çeşitli meyve ve sebzelerde; kafeik asit fenetilester (CAPE) ise propolis ekstresinde yaygın olarak
bulunan doğal biyolojik aktif bileşiklerdir. Egzersiz sırasında artan oksijen tüketimi reaktif oksijen türlerinin
oluşumuyla sonuçlanır. Pro-oksidanlar ile anti-oksidanlar arasındaki dengenin pro-oksidanlar yönünde
değişmesi ise oksidatif stres olarak adlandırılır. Kuersetin ve CAPE, egzersizin indüklediği oksidatif stresle
mücadelede faydaları bilinen iki bileşiktir. Bu çalışmamızda wistar albino tipi erkek sıçanların 4 hafta
boyunca, haftanın 5 günü, günde 1 saat süreyle yüzdürülmesine dayanan kronik yüzme egzersizi modelinde
kuersetin ve kuersetin+CAPE’nin oksidatif parametreler üzerine etkisi araştırıldı. Bu amaçla hayvanlar
egzersiz yaptırılan ve yaptırılmayan olmak üzere ikiye ayrıldı. Daha sonra her iki grupta kontrol, etanol,
kuersetin ve kuersetin+CAPE olmak üzere alt gruplar oluşturuldu. Her egzersiz seansını takiben kontrol
gruplarına 10 μmol/kg i.p. serum fizyolojik, etanol gruplarına % 40’lık 1 ml/kg i.p. etanol, kuersetin
gruplarına 150 μmol/kg i.p. kuersetin ve kuersetin+CAPE gruplarına 150 μmol/kg i.p. kuersetin ve 10
μmol/kg i.p. CAPE verildi. Çalışma sonunda egzersiz yaptırılan grupta kronik egzersize bağlı oksidatif strese
yanıt olarak plazma süperoksit dismutaz (SOD), malondialdehit (MDA) ve tiyol seviyelerinin egzersiz
yaptırılmayan gruba kıyasla artış sergilediği, nitrikoksit (NO) değerlerinde anlamlı bir değişimin olmadığı,
miyokard dokusunda ise SOD, MDA ve NO değerlerinde egzersizle anlamlı bir artış olmadığı gözlendi.
Sedanter sıçanların plazma SOD aktiviteleri karşılaştırıldığında kuersetin+CAPE grubunda anlamlı artış
gözlendi, miyokard dokusunda ise egzersiz yaptırılan sıçanlar kendi içlerinde kıyaslandıklarında
kuersetin+CAPE‟nin SOD aktivitelerini anlamlı derecede azalttığı bulundu. Kuersetin ve kuersetin+CAPE‟nin
plazma MDA ve tiyol seviyelerine anlamlı bir etkisi gözlenmedi.
Keywords: Cape, kronik yüzme egzersizi,kuersetin,oksidatif stres
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DESIGN OF PC BASED ECG DEVİCE WITH USB INTERFACE
1
2
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ABSTRACT: Nowadays, heart diseases are accounted for most of sudden deaths. Certain kinds of biological
syptoms that can be perceived on human body and produced as a result of hearts electrical activity are
called electrocardiogram (ECG). Devices for tracking and monitoring these signals are named
electrocardiograph. Examinig and monitoring of ECG signals would ease the diagnose of any irregularity in
human circulatory system. In this study, an economic, easily moveable and fast and reliable data transfer
sytem by USB interface is aimed to be developed. By USB interface, if desired, ECG data could be stored,
printed out and sent to far points via internet. Because ECG module gets electrical energy from computer,
it does not need an external battery or network adapter. In addition to this, we believe that because ECG
device uses a very flexible USB control unit and interface, new applications and software can be easily
designed.
Keywords: ECG, heart rate
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RELATIONSHIP BETWEEN DYSPNE, PHYSICAL ACTIVITY AND QUALITY OF LIFE IN STROKE
PATIENTS
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Rehabilitation, Istanbul, Turkey
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3 Uzm. Dr AYŞE NUR BARDAK - Istanbul Physical Therapy and Rehabilitation Training and Research Hospital - Physical Therapy and Rehabilitation,
Istanbul,Turkey
4 Öğr. Gör. SÜLEYMAN VARSAK - Bingöl Üniversitesi - Health Services Vocational School, Department of Therapy Rehabilitation, Physiotherapy
Program, 12000, Bingol, Turkey
1

OBJECTIVES: It is known that age, gender, participation in daily life activities, social support and depression
affect physical activity and quality of life in stroke patients. The relationship between perceived dyspnoea
level and physical activity and quality of life of stroke patients is not known. For this reason, the aim of this
study was to investigate the relationship between dyspnoea and physical activity and quality of life in stroke
patients. METHODS: A total of 98 stroke patients, aged 40 and over, were included in the study. Patients'
perceived dyspnoea level was evaluated by Oxygen Cost Diagram (OCD). The level of physical activity was
assessed by the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) and the quality of life was assessed
using a multidimensional Stroke Impact Score of 3.0 (strength, hand function, daily life activities, mobility,
communication, emotion, memory and participation). RESULTS: Patients had a statistically significant
relationship between OCD and IPAQ (r=0.72; p=0.000). And there were a statistically significant correlation
between OCD scores and strength (r=0.32; p=0.001), daily living activities (r=0.52; p=0.000), mobility
(r=0.64; p= 0.000) and participation (r =0.25; p=0.01) subscales of the Stroke Impact Scale. CONCLUSION: It
is seen that there is a significant relationship between the physical activity and perceived dyspnoea levels
in stroke patients. It was also found that there was a significant relationship between dyspnea and activity
subscales of quality of life. Consequently, we think that dyspnea is one of the important factors affecting
the level of physical activity and quality of life in stroke patients.
Keywords: stroke, dyspnoea, quality of life, physical activity, oxygen cost diagram
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İNMELİ HASTALARDA ÜST EKSTREMİTE MOTOR İYİLEŞME SEVİYESİ İLE ÜST EKSTREMİTE
FONKSİYONELLİĞİ VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNE KATILIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
Dr. RÜSTEM MUSTAFAOĞLU - İstanbul Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi, Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul,Türkiye
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12000, Bingöl,Türkiye
4 Uzm. Dr ASKERİ TÜRKEN - Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, Diyarbakır, Türkiye
5 Doktora Öğr. FUAT ÇAĞLAYAN - İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, İstanbul,
Türkiye
1

AMAÇ Nörolojik fonksiyonu arttıran çeşitli müdahaleler ile nörolojik bozukluk derecesinin azaltılarak
iyileşme sağlanması mümkündür. Bu iyileşme hastada, motor kontrolün, dil yeteneğinin ve diğer primer
nörolojik fonksiyonlarda gelişmeyle ifade edilir. Motor iyileşme seviyesindeki artışın bireyin üst
ekstremitelerini etkin kullanabilme kapasitesini artırarak günlük yaşam aktivitelerine katılımı artıracağı ileri
sürülmektedir. Çalışmamızın amacı, üst extremite motor iyileşme seviyesi ile üst ekstremite fonksiyonelliği
ve günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişkiyi incelemekti. GEREÇ VE YÖNTEM Çalışmaya 11 inmeli hasta
dahil edildi. Olguların üst ekstremite motor iyileşme seviyeleri Fugl-Meyer Üst Ekstremite Motor
Değerlendirme Ölçeği ile, günlük yaşam aktivitelerine katılımları ise Barthel Günlük Yaşam Aktiviteleri
İndeksi ile değerlendirildi. Katılımcıların üst ekstremite fonksiyonelliği ise 6 adet çeşitli boyutlardaki vidayı
söküp takma ve 12 adet kare, üçgen, yuvarlak ve daire şeklindeki cisimleri çıkarıp takma süreleri
kaydedilerek değerlendirildi. BULGULAR Katılımcıların yaş ve beden kütle indeks ortalamaları sırasıyla
51,70±19,20 yıl ve 26,40±6,12 kg/m2 idi. Fugl-Meyer Üst Ekstremite Motor Değerlendirme Ölçeği sonuçları
ile Barthel Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi sonuçları arasında pozitif yönde korelasyon (r=0,654 p=0,04)
ve üst ekstremite fonksiyonelliğinin değerlendirildiği vida ve cisimleri takma (r=0,673 p=0,03) ve sökme
(r=0,745 p=0,01) süreleri arasında negatif yönde korelasyon bulundu. SONUÇ Üst ekstremite motor iyileşme
seviyesi daha iyi gelişmiş olan hastalarda üst ekstremite fonksiyonelliğinin daha iyi olduğu ve buna bağlı
olarak ta hastaların günlük yaşam aktivitelerine katılmada daha istekli ve daha bağımsız olduğu görülmüştür.
Keywords: inme, üst ekstremite,gya,fonksiyonellik, motor iyileşme
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İNMELİ HASTALARDA EGZERSİZ EĞİTİMİNİN YORGUNLUK ÜZERİNE ETKİSİ
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İstanbul, Türkiye
1

AMAÇ Kronik hastalıklarla birlikte ortaya çıkan, uyku ve dinlenmeyle azalmayan, uzun süreli yorgunluk
normal olmayıp, kronik yorgunluk olarak tanımlanmaktadır. Yorgunluk inmeli hastalarda yaygın görülen bir
semptomdur. İnme sonrası yorgunluk insanların günlük aktivitelerini ciddi şekilde etkileyebilmekte ve iş
performansını düşürebilmektedir. Çalışmamızın amacı inmeli hastalarda egzersizin yorgunluk düzeyinin
etkisini araştırmaktı. GEREÇ ve YÖNTEM Çalışmaya 40 gönüllü inmeli hasta dahil edildi. İnmeli hastalara
haftada 5 gün, günlük 45 dakika; yatak içi egzersizler, solunum egzersizleri, yürüme ve oturmada denge
egzersizleri yaptırıldı.Katılımcıların egzersiz öncesi ve sonrası yorgunluk düzeyleri Piper Yorgunluk Ölçeği
(PYÖ)ve Kronik Hastalık Terapisinin İşlevsel Değerlendirmesi Ölçeği (FACİT) ile değerlendirildi. BULGULAR
Katılımcıların yaş ve beden kütle indeksi ortalamaları sırasıyla; 68.30±9,36 yıl ve 26,34±3.00 kg/m2 idi.
Katılımcıların egzersiz öncesi ile sonrası PYÖ değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmadı(p>0,05). FACİT değerlerinde ise egzersiz öncesine göre sonrasında yönünde istatistiksel olarak
anlamlı azalma olduğu bulundu (p=0,007). SONUÇ İnmeli hastalara uygulanan egzersiz eğitiminin kas
kuvveti ve dayanıklığını geliştirmekte ve fonksiyonel performans ve kapasitede artışa neden olmaktadır. Bu
nedenle fonksiyonel durum sonrasındaki yorgunluğu sorgulayan FACİT skorunda anlamlı azalma olduğunu
düşünmekteyiz.
Keywords: hemipleji, yorgunluk, fonksiyonel kapasite,egzersiz
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İNMELİ HASTALARDA ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONELLİĞİNİN DENGE VE GÜNLÜK YAŞAM
AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
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AMAÇ Üst ekstremiteler günlük yaşama katılım için birçok görevde destek sağlarlar. Tutmak, kavramak ve
manipüle etmek için eli nesnelere ulaştırır. İnme sonrası azalmış postüral reaksiyonlardan en çok etkilenen
gövde kontrolü, bireylerin aktivite sırasında dengelerini sağlamada zorluk çektikleri bilinmektedir. Bunun
sonucunda üst ekstremite ile yapılan aktivitelerde gövdenin üst ekstremite ile uyum içerisinde çalışmasının
etkilenip etkilenmediği tam olarak bilinmemektedir.Bu nedenle çalışmamızın amacı, üst ekstremite
fonksiyonelliğinin denge ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkisini incelemekti. GEREÇ ve YÖNTEM
Çalışmaya Fonksiyonel Ambulasyon Sınıflamasına göre 3 ve üzeri ve koopere olan 20 gönüllü inmeli hasta
dahil edildi. Katılımcıların dengeleri Tinetti Denge Skalasıyla (TDS)ve Gövde Yetersizlik Skalası (GYS), günlük
yaşam aktivitelerine katılımları Nothingham Genişletilmiş Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksiyle (NGGYAİ) ve
üst ekstremite fonksiyonları İnme Üst Ekstremite Kapasite Ölçeği (SULCS)ile değerlendirildi. BULGULAR
Çalışmaya katılan olguların yaş ve beden kütle indeksi ortalamaları sırasıyla 55,80±12,63 yıl ve27,14 ±4,65
kg/m2 idi. İnmeli hastaların GYS skorlarıyla NGGYAİ skorları arasında (r=0,763, p=0,000) ve GYS ile SULCS
arasında (p=0,000, r=0,711)istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu. TDS ile GYS ve SULCS arasında ise
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (sırasıyla; r=0,391, p=0,088; r=0,308p=0,187). SONUÇ İnmeli
hastalarda gövde denge yetersizliğinin, hem günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığı hem de üst
ekstremite hareket kapasitesini etkilemektedir. İnmeli bireylerde gövde dengesinin geliştirilmesi bireylerin
üst ekstremite kullanım kapasitesini ve günlük yaşam aktivitelerine katılım düzeylerini artıracağını
düşünmekteyiz.
Keywords: denge,inme,üst ekstremite,fonksiyonellik,GYA
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PROKSİMAL SIRA KARPEKTOMİ YAPILMIŞ HASTADA UZUN DÖNEM REHABİLİTASYON
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Bu çalışmada, kaynamamış skafoid kırığı nedeniyle proksimal sıra karpektomi operasyonu yapılmış hastanın
fonksiyonel sonuçları anlatılacaktır. Dört yıl önce, hiperekstansiyondaki eli üzerine düşen 40 yaşındaki bayan
hastaya başka bir klinikte, sol el bileği skafoid kırığı tanısı konmuş ve düştükten bir hafta sonra iki adet
Kirchner teli kullanılarak redüksiyon yapılmıştı. Bu ameliyattan yaklaşık bir yıl sonra ağrı ve fonksiyon kaybı
yakınmasıyla merkezimize başvuran hastanın, kırığının kaynamamış olduğu ve bununla birlikte sekonder
artrit geliştiği gözlendi. Bunun üzerine ilk ameliyattan 15 ay sonra proksimal sıra karpektomi yapıldı.
Karpektomiden altı ay sonra fizyoterapiye başlandı. Değerlendirme aşamasında; üniversal gonyometre,
Görsel Analog Skala, el dinamometresi, hızlı-kol omuz ve el engellilik anketi (Q-DASH) kullanıldı. Fizyoterapi
aşamasında ise: Whirlpool, TENS, retrograd masaj, el bilek eklemine traksiyon, dirençli egzersiz ve bantlama
yöntemleri kullanıldı. Yaklaşık iki yıl boyunca aralıklarla fizyoterapiye devam edildi. Normal eklem
hareketinde tedavi öncesi ve sonrası sonuçlar sırasıyla el bileği fleksiyonu için 15°- 25°, el bileği ekstansiyonu
için 45°- 45° olarak ölçüldü. El kavrama kuvveti ölçümünde tedavi öncesi ve sonrası sonuçlar sırasıyla sağ el
için 25 kg - 28 kg, sol el için 6 kg - 16 kg olarak ölçüldü. Tedavi sonrası ağrı düzeyi, görsel ağrı skalasında
hasta tarafından, istirahatte 3, aktivitede 6 olarak belirtildi. Tedavi sonunda Q-DASH değeri ise 63,6 olarak
hesaplandı. Proksimal sıra karpektomi ameliyatları el bileği mekaniğini büyük oranda değiştiren
operasyonlardır ve hastanın yeni duruma adaptasyonu çok uzun sürmektedir. Bu yeni süreçte ağrı ve güç
kaybı nedeniyle hastalar, basit günlük yaşam aktivitelerini bile yapmakta zorlanmaktadırlar. Sonuçlarımız
proksimal sıra karpektomi cerrahisi sonrasında fizyoterapi programının kas kuvveti ve normal eklem
hareketi üzerinde olumlu değişiklikler sağladığını göstermiştir. Fakat bu olumlu değişikliklerin büyük bir
kısmı, iki yıllık takibin son 6 ayında gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu tip hastaların uzun süreli takibi iyileşme
açısından fayda sağlamaktadır.
Keywords: Skafoid nonunion, proksimal sıra karpektomi, rehabilitasyon
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2

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı transfemoral amputasyonu bulunan bireylerde kognitif düzey ile fiziksel
performans arasındaki ilişkinin incelenmesidir. YÖNTEM: Çalışmaya unilateral transfemoral amputasyonu
bulunan bireyler dahil edildi. Dahil edilme kriterleri 18 yaş üzeri olmak, en az 6 aydır mikroişlemcili olmayan
diz eklemi bulunan diz üstü protezi kullanıyor olmak, yürüme yardımcısı olmadan en az 10 metre
yürüyebilmek idi. Kognitif düzeyi değerlendirmek için Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği (MOBİD)
kullanıldı. Fiziksel performansı değerlendirmek için on metre yürüme testi ve zamanlı kalk ve yürü testi
(ZKYT) kullanıldı. Kognitif düzey ile fiziksel performans arasındaki ilişkinin belirlenmesi için spearman
korelasyon analizi kullanıldı. BULGULAR: Çalışmaya yaş ortalaması 51.92±15.9 olan 25 kişi dahil edildi. MBDS
ortalaması 23.34±3.58 olarak bulundu. On metre yürüme testini tamamlama süresi 14.23±5.28 sn, ZKYT
tamamlama süresi 16.3±6.76 olarak bulundu. MBDS skoru ile On metre yürüme testini tamamlama süresi
arasında ters yönlü, istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (r=-0.695, p<0.01). MOBİD skoru ile ZKYT testini
tamamlama süresi arasında ters yönlü, istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (r=-0.717, p<0.01).
SONUÇLAR: Bu çalışmanın sonucunda transfemoralamputasyonu bulunan bireylerde kognitif düzey ile
fiziksel performans arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi. Alt ekstremite proteziyle yürümenin yüksek
derecede kognitif iş yükü gerektirdiği daha önceki çalışmalarla da gösterilmiştir. Kognitif düzeyi zayıf olan
transfemoral protez kullanıcılarında mobilite daha çok etkilendiğinden rehabilitasyon programına kognitif
durumu geliştirecek yaklaşımların eklenmesinin protezle mobiliteyi olumlu yönde etkileyeceği
görüşündeyiz.
Keywords: Amputasyon, kognisyon, performans.
Corresponding Author: Araş. Gör. SENEM DEMİRDEL

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
731

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017
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AMAÇ: Karpal tünel sendromu (KTS), primer olarak karpal tünel çapının azalması veya tünel içeriğinin
hacminin artması sonucu karpal tünelin etkin kesit alanının azalması ve tünel kompartman basıncının (TKB)
artması olarak bilinmektedir. TKB’ nin artması, median sinirin anterograd ve retrograd iletisini engelleyerek
motor ve duyusal kayıplara sebep olabilir. Postür bozuklukları, çoğunlukla fleksör yönlü olmaktadır. Fleksör
yönlü postür bozukluklarının brakial pleksustan başlayarak median sinir trasesi boyunca intranöral aralığı
azaltarak ileti bozukluklarını ve bunun sonucu olarak ağrı ve duyusal kayıpları artırabileceğini
düşünmekteyiz. Amacımız karpal tünel sendromunda postür egzersizlerinin etkinliğinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM: Sekiz kadın ve 8 erkek olmak üzere 16 birey dahil edildi. Tüm bireylerin sosyodemografik ve fiziksel
özellikleri kaydedildi. Bireyler randomizasyon yapılarak kontrol grubu ve çalışma grubu olarak iki gruba
ayrıldılar. Bireylerin ağrı değerleri visual analogue scale (VAS) ile, normal eklem hareketi (NEH) değerleri
gonyometrik ölçüm ile, fonksiyonel durumları ise Boston KTS anketi ile değerlendirildi. Kontrol grubundaki
bireylere 15 dakika parafin, 1.5 watt/cm2 şiddetinde 5 dakika ultrason, bilek çevresi kaslara kuvvetlendirme
egzersizleri ve tendon kaydırma egzersizleri uygulandı. Çalışma grubundaki bireylere kontrol grubunun
tedavi programına ek olarak skapular retraksiyon egzersizleri, pektoral kaslara germe, boyun postür
egzersizleri ve ayna karşısında segmental düzgünlük egzersizlerini kapsayan 20 dakikalık tedavi uygulandı.
Her iki gruba da haftada 5 gün olmak üzere 3 haftalık tedavi uygulandı. BULGULAR: Tedavi öncesi her iki
grup arasında istatistiksel olarak fark saptanmadı (p>0.05). Tedavi sonrası çalışma grubunun gece, aktivite
ve istirahat ağrılarında ve Boston KTS anketi değerlerinde kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı
fark saptandı (p<0.05). NEH değerlerinde her iki grupta da artış olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı
fark bulunmadı (p>0.05). SONUÇLAR: Çalışmamızın sonuçlarına göre KTS’ de postür egzersizlerinin tedavi
programına dahil edilmesi bireylerin iyileşme süreçlerine katkıda bulunmaktadır. Bu konuda daha detaylı
çalışmalara ihtiyaç vardır.
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AMAÇ: Servikojenik ağrı (SA) frontal, parietal ve oksipital bölgeleri saran bir bant şeklindedir. Zonklayıcı
olmamakla beraber sıkıcı, patlayıcı nitelikte bütün gün sürebilen künt bir ağrıdır. Erişkin populasyonda
%90`lara varan sıklıkla görülür. Son yıllarda yapılan çalışmalar, SA’ lı bireylerde ağrı module edici sistemde
yaygın bir bozukluk olabileceğini ortaya koymuştur. Özellikle faset eklemlerdeki osteoartroz ve bozukluklar
SA’ ya yol açmaktadır. SA, tüm bu durumlarda nervus occipitalis minörün irrite olmasına bağlı olarak ortaya
çıkmaktadır. Toplumda sıklıkla görülen SA için farklı tedavi modaliteleri tariflense de yapılan çalışmalar az
sayıdadır. Amacımız servikojenik ağrıda servikal bölge manipulasyonunun etkinliğinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM: Beş kadın ve 7 erkek olmak üzere 12 birey dahil edildi. Tüm bireylerin sosyodemografik ve fiziksel
özellikleri kaydedildi. Bireyler randomizasyon yapılarak kontrol grubu ve çalışma grubu olarak iki gruba
ayrıldılar. Bireylerin ağrı değerleri visual analogue scale (VAS) ile, normal eklem hareketi (NEH) değerleri
gonyometrik ölçüm ile fonksiyonel durumları ise boyun özürlülük indeksi (BÖİ) ile değerlendirildi. Kontrol
grubundaki bireylere temel bölgeden başlayarak T1-T7 bölgeleri arasına konnektif doku masajı, temporal
bölge ve massetere konvansiyonel tens, boyun bölgesi klasik masaj, boyun bölgesine 1.5 watt/cm2
şiddetinde 5 dakika ultrason uygulandı. Çalışma grubundaki bireylere kontrol grubunun tedavi programına
ek olarak özellikle C2-C3 segmentini kapsayacak şekilde haftada 2 seans servikal manipülasyon teknikleri
uygulandı. Her iki gruba da haftada 3 gün olmak üzere 2 haftalık tedavi uygulandı. BULGULAR: Tedavi öncesi
her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Tedavi sonrası çalışma grubunun
gece, aktivite ve istirahat ağrılarında, NEH değerlerinde ve BÖİ değerlerinde kontrol grubuna göre
istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.05). SONUÇLAR: Çalışmamızın sonuçlarına göre SA’ da servikal
manipulasyon tekniklerinin tedavi programına dahil edilmesi iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. Bu konuda
daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Keywords: servikojenik ağrı,servikal manipulasyon
Corresponding Author: Araş. Gör. CANER KARARTI

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
733

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

OMUZ REHABİLİTASYONUNDA AMACA YÖNELİK DEĞERLENDİRME: VAKA ÖRNEĞİ
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AMAÇ: Bu çalışma omuz ağrılı bireylerin Amaca Ulaşma Ölçeği (Goal Attainment Scale-GAS) ile
değerlendirilmesi, hasta beklentilerinin ve tedavi hedeflerinin bu değerlendirme sonuçlarına göre
belirlenerek tedavi sürecinin bireye özgü oluşturulmasında bu değerlendirme yönteminin etkinliğini
belirlemek amacıyla planlanmıştır. YÖNTEM: Subakromial Sıkışma Sendromu tanısı ile kliniğe başvuran 43
yaşındaki ev hanımı bireyin demografik bilgileri kaydedildi. Bireyin en temel şikayetleri öğrenilerek GAS ile
puanlandı. Altı haftalık fizyoterapi programı uygulanan bireyin tedavi öncesi bildirdiği şikayetleri tedavi
sonrasında da GAS ile değerlendirildi. BULGULAR: Sağ omuz etkilenimi olan bireyin şikayet süresi 5 haftaydı.
Bireyin tedaviden beklentileri ağrısının azalması, giyinme sırasındaki zorluğunun ve baş üzeri aktivitelerdeki
zorlanmasının azalması şeklinde idi. Bireyin tedavi öncesi hesaplanan GAS skoru 26,04 iken, tedavi sonrası
hesaplanan GAS skoru 61.98 idi. SONUÇLAR: Amaca Ulaşma Ölçeği, klinisyenin hasta beklentileriyle paralel
hedefler belirlemesi ve tedavi sürecini bu hedeflere yönelik şekillendirmesi açısından değerli bir ölçüm
yöntemidir. Literatürde ağrı ve fonksiyonel durumu değerlendirmek için geliştirilmiş birçok anket
bulunmasına karşın bu anketlerde yer alan ifadelerin bir kısmı bireylerin şikayetlerini karşılarken, bazıları da
bireylerin durumlarını tam olarak ifade edememekte ya da yetersiz kalmaktadır. Bu yönüyle GAS, tedaviye
başvuran bireylerin kendileri için en önemli gördükleri sorunlarının belirlenmesine ve tedavi hedeflerinin bu
sorunları çözümüne yönelik belirlenmesine olanak sunmaktadır.
Keywords: omuz, amaca ulaşma ölçeği,rehabilitasyon
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. ERTUĞRUL DEMİRDEL

ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN PERSONELİN AYAK POSTÜRÜ, FİZİKSEL PERFORMANSI VE YAŞAM
KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Türkiye’de bir devlet üniversitesinde çalışan 20-40 yaş arası personel üzerinde yapılması planlanan bu
çalışmaya 62 kişi (37 erkek, 25 kadın) katılmayı kabul etmiştir. Çalışma kapsamında bireylerin ayak
postürlerinin fiziksel performans ve yaşam kalitesi üzerine etkileri incelenmiştir. Bireylerin ayak postürleri
ayak postür indeksi (FPI) ile değerlendirilmiştir. Bununla birlikte bireylerin fiziksel performans durumlarının
incelenmesinde Harman ve arkadaşlarının protokolüne göre uygulanan dikey sıçrama testi kullanılmıştır.
Bireylerin yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde Nottingham Sağlık Profili (NHP) ölçeği, fiziksel aktivite
durumlarının değerlendirilmesinde ise uluslararası fiziksel aktivite ölçeği (IPAQ) kullanılmıştır. Katılımcıların
sağ ve sol ayak FPI skorları ile en yüksek ve ortalama dikey sıçrama skorları arasında anlamlı bir korelasyon
bulunmamıştır (p>0,05). Ancak anlamlı olmamakla birlikte katılımcıların sağ ayak FPI skorları ile en yüksek
ve ortalama dikey sıçrama skorları arasında ters ilişki olduğu saptanmıştır. Buna ek olarak sağ ve sol FPI
skorları ile NHP profil puanları arasında da anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Katılımcılara ait sağ ve
sol FPI skorları ile IPAQ skorları arasında anlamlı olmayan negatif bir korelasyon saptanmıştır (p>0,05). Dikey
sıçrama testinde en önemli etken alt ekstremite kas kuvvetidir. Ayrıca NHP ve IPAQ ölçekleri katılımcıları
beyanlarına dayalı olup sübjektif bir şekilde değerlendirilebilmektedir. Katılımcı sayısının düşük olmasının
ve genellikle genç bireylerin çalışmaya dâhil olmasının da sonuçları etkileyebileceği düşünülmektedir.
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POSTERİOR TİBİAL TENDON DİSFONKSİYONU
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Posterior tibial tendon disfonksiyonu (PTTD), yetişkinlerde edinilmiş pes planusun en sık görülen
nedenlerindendir. Bu tendondaki dejeneratif değişiklikler ayakta ağrıya ve zayıflığa neden olur. Tedavi
edilmezse ayak deformitelerine ve çevredeki eklemlerde dejeneratif değişikliklere neden olabilir. Posterior
tibial tendon (PTT), M. tibialis posterior kasının devamıdır ve medial longitüdinal arkın primer
stabilizatörüdür. PTT, fleksör digitorum longus (FDL) ve fleksör hallusis longus (FHL) ile birlikte medial
longitudinal arkın dinamik stabilizatörü olarak çalışır. PTTD’da talonavikular eklem, gastrocnemius-soleus
kompleksince aktive edilirken, arka ayakta yetersiz inversiyon hareketi görülür. Bunun sonucunda dinamik
bir abduksiyon - eversiyon kuvveti oluşur. Böylece uzun dönemde sekonder değişiklikler ve midtarsal
eklemde kronik malalignment gelişir. Arka ayakta da subtalar eklemin horizontal yerleşimi ile rijit kalkaneal
valgus gelişir. PTTD dört evrede incelenmektedir. Evre 1 daha çok inflamasyon ve tendinopati bulguları
gösterir, ayak medialinde ağrı ve ödem görülür. Arka ayak esnektir ve hasta topuk yükselme testini yapabilir.
Evre 2’de PTT üzerinde daha distalde ağrı vardır. Topukta planovalgus deformitesi görülür. Arka ayak
esnektir ancak hasta topuk yükselme testini başaramaz. Evre 3, subtalar eklemde daha sabit deformite ve
eklem dejeneratif değişiklikleri ile karakterizedir. Son evre ise, evre 3’e ilave olarak talokrural eklemin
tutulması ile karakterizedir. Arka ayak rijittir ve talusun valgus pozisyonu mevcuttur. Klasik olarak orta yaşlı
vücut ağırlığı fazla kadınlarda sık görülmekle birlikte, yaşlı popülasyondaki görülme sıklığının %10’un
üzerinde olduğu bildirilmiştir. Şeker hastalığı, hipertansiyon, obezite, önceki ameliyat, ayak-ayak bileği
travması ve steroid kullanımı gibi durumlarda %60'a varan oranda bulunduğu bildirilmiştir. Travma, aşırı
kullanma, enflamatuar hastalıklar, dejeneratif tendon hastalıkları, enfeksiyon, anatomik varyasyonlar ve
uygun olmayan ayakkabı kullanımının görülme riskini artıran faktörler şeklinde sıralanabilir. Uygun tedavi
yönetimi, öncelikle hastalığın doğru şekilde tanılanmasına dayanır. Konservatif tedavide amaç; semptomları
elimine etmek, tendondaki stresi azaltmak, düzleşen arkı desteklemek, arka ayak dizilimini düzeltmek,
progresif ayak deformitesi gelişimini önlemektir. Konservatif tedavi olarak hastalığın evresine göre
fizyoterapi modalitelerinden soğuk uygulama, istirahat, germe, kuvvetlendirme egzersizleri, eklem
mobilizasyonları, bantlama, elektrik stimülasyonu, ve hastaya uygun ortezleme yapılmaktadır. Gerekli
durumlarda ve ileri evrelerde cerrahi olarak da yumuşak doku ve kemiksel girişim uygulamaları
yapılmaktadır.
Keywords: Posterior tibal tendon, disfonksiyon, pes planus, fizyoterapi
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Bu çalışmada fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünde eğitim gören öğrencilerin kişilerarası ilişki boyutları
ile problem çözme becerileri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını değerlendirmek amaçlanmıştır.
Çalışmaya Süleyman Demirel Üniversitesi’nde eğitim gören ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 308 (113
(%36,7) erkek, 195 (%63,3) kadın) öğrenci dahil edilmiştir. Katılımcılara sosyo-demografik veri formu,
Problem Çözme Envanteri ve Kişilerarası İlişki Boyutları Ölçeği uygulanmıştır. Parametreler arası ilişki
Pearson Korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Öğrencilerin yaşları ortalaması 20,81±1,89’dur. 149
(%48,4) öğrenci 1 ve 2.sınıfa 159 (%51,6) öğrenci 3 ve 4. sınıfa devam etmektedir. 15 (%4,9) öğrenci
antidepresan kullanmaktadır. Öğrencilerin Problem Çözme Envanteri puanları ortalaması 125,87±17,87’dir.
Öğrencilerin kişilerarası ilişki boyutları ile problem çözme becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
ilişki vardır. Problem çözme becerilerinin onay bağımlılık alt boyutu ile negatif yönlü, empati, başkalarına
güven ve duygu farkındalığı alt boyutları ile pozitif yönlü ilişkisi vardır. Öğrenciler kendilerini problem çözme
becerileri konusunda oldukça yetersiz olarak algılamaktadır. Onay bağımlılığı az, empati yeteneği yüksek
olan kişilerin problem çözme becerilerinin daha iyi olması beklenmektedir. Ancak, çıkan sonuçlar beklenen
sonuçları destekleyici nitelikte değildir. Başkalarına güven ve duygu farkındalığı azalan bireylerin ise
problem çözme becerileri de beklendiği üzere azalmaktadır. Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin
kişilerarası ilişkileri ve problem çözme becerilerini geliştirebilmek için profesyonel düzeyde etkinlikler
düzenlenmelidir.
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Bu çalışmanın amacı, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünde öğrenim gören öğrencilerin atılganlık düzeyi
ve problem çözme becerilerini belirlemek ve bu iki değişken arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya 290
gönüllü öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak sosyo-demografik veri formu, Rathus tarafından
geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması yapılan “Rathus Atılganlık Ölçeği” ve Heppner ve Peterson tarafından
geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması yapılan “Problem Çözme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen
verilere tanımlayıcı istatistikler, t testi ve pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. 42 (%14,5) kişi sigara,
34 (%11,7) kişi alkol kullanmaktadır. 225 (%77,6) kişinin ekonomik durumu orta seviyededir. 127 (%43,8)
kişinin sürdürdüğü herhangi bir sosyal aktivite bulunmamaktadır. Rathus Atılganlık Ölçeğine göre
öğrencilerin 154 (%53,1)’ü kendini ‘çekingen’, 5 (%1,7)’i ‘saldırgan’ olarak tanımlamaktadır. 273 (%94,1)
öğrencinin Problem Çözme Envanteri puanı 100 (puan aralığı: 32-192) ve üzerindedir. Problem çözme
becerisi ile atılganlık düzeyi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki vardır.
Çekingen ve atılgan öğrenciler arasında problem çözme becerileri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık bulunmaktadır. Çalışmamıza katılan öğrencilerin kendilerini daha çok ‘çekingen’ ve düşük seviyede
‘atılgan’ olarak tanımlamalarından dolayı, atılganlık düzeyleri ve problem çözme becerileri arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olsa da objektif bir yorumlama yapılamamaktadır. Literatürdeki
çalışmalara göre zıt sonuçlar elde edildiği için daha farklı öğrenci grupları üzerinde çalışmaların yapılması
önerilmektedir.
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Namazla ilgili yapılan çalışmalarda namazın daha çok psikolojik etkileri üzerinde odaklanılmıştır. Bununla
birlikte namazın fiziksel etkilerinin incelendiği bazı çalışmalarda namazın bedensel olarak olumlu etkileri
görülen bir fiziksel aktivite olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı 50 yaş üstü düzenli namaz kılan ve
kılmayan bireylerde spinal hareket açıklığını karşılaştırmaktır. Çalışma omurga patolojisi olmayan ve günlük
yaşamını bağımsız olarak sürdürebilen, yaş ortalamaları 56,34 ± 5,67 yıl olan, 41 erkek, 79 kadın üzerinde
yapıldı. Bu bireylerin 60’ı düzenli namaz kılıyor, 60’ı kılmıyordu. Bireyler namazını düzensiz, oturarak veya
hiç kılmıyor ise "kılmıyor" kategorisine, namazını normal, düzenli ve 5 vakit kılıyor ise, "kılıyor" kategorisine
dahil edildi. Olgularda hareket açıklığı değerlendirmesinde; servikal ve lumbal bölge hareket açıklıkları için
universal gonyometre kullanıldı. Hareket açıklığı değerlendirmesi ile ilgili olarak ise namaz kılanlarda
kılmayanlara göre, boyun ekstansiyonu, lumbal fleksiyon, lumbal sağ lateral fleksiyon, boyun sağ rotasyon,
lumbal sol lateral fleksiyon parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptandı (p<0,05). Boyun
fleksiyon, boyun sağ ve sol lateral fleksiyonları ve lumbal ekstansiyon parametrelerinde ise anlamlı bir fark
bulunmadı (p>0,05). Düzenli namaz kılan olguların namaz kılmayanlara göre daha geniş omurga eklem
hareket açıklıklarına sahip oldukları belirlenmiştir. Düzenli namaz kılmanın egzersiz etkisi göstererek
omurga eklem hareket açılığını pozitif yönde etkilediği söylenebilir.
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20.yy’ın başlarında savaş sonrası yaralanmaları tedavi etmek için geliştirilmiş fizyoterapi mesleği
günümüzde çok farklı sağlık problemlerinin sağaltımında etkin rol oynayan bir sağlık disiplini haline
gelmiştir. Çağdaş tıp uygulamalarında ve sağlık profesyonelleri arasında uzmanlaşma kaçınılmaz hale gelmiş,
fizyoterapide de özel alanlarda uzmanlaşmış fizyoterapistlere ihtiyaç artmıştır. Fizyoterapinin uzmanlaşma
ihtiyacı duyulan önemli alanlarından biride nörolojik rehabilitasyon alanıdır. Bu çalışmanın amacı fizyoterapi
öğrencilerinin nörolojik rehabilitasyon alanında çalışma istekliliği ve buna yönelik tutumlarını
değerlendirmektir. Çalışma 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Nörolojik Fizyoterapi dersini almış, çalışmaya
katılmaya istekli, yaş ortalaması 22.24±1.47 olan 92 (39 erkek, 53 kız) üçüncü sınıf öğrencisi üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere araştırmacılar tarafından hazırlanan, demografik bilgileri, nörolojik
rehabilitasyon alanında çalışma isteklilik ve tutumlarını sorgulayan 14 soruluk bir anket uygulanmıştır.
Çalışmanın sonunda öğrencilerin %37’i gelecekte sadece nörolojik hastaların bulunduğu servis ya da
merkezlerde çalışmayı tercih edeceğini, bu öğrencilerin de % 23.5’i nörolojik rehabilitasyon alanında
akademik kariyer yapmayı ve araştırmacı olmak ve %32.3’ünün sadece nörolojik hastalara hizmet veren
kendi özel kliniğime sahip olmak istediğini bildirmiştir. Ayrıca çalışmaya katılan öğrencilerin % 44.6’sı
mezuniyet sonrası nörolojik rehabilitasyon ile ilişkili ilave bir eğitim (yüksek lisans, kurs gibi) almak istediğini,
% 61.9’u başka bir fizyoterapi alanında çalışsa bile nörolojik etkilenimi olan kişiler için kamu yararı güden
organisazyonlarda, sivil toplum örgütlerinde ve bu kuruluşlarının sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü
olarak görev almak istediğini belirtmiştir. Sonuç olarak fizyoterapi alanında mezuniyet sonrası kariyer
çeşitliliği ve olanakları göz önüne alındığında nörolojik rehabilitasyonda çalışma istekliliği büyük bir oran
olarak değerlendirilebilir. Bunu bağlı olarak fizyoterapi eğitim müfredatları bu alana olan ilgi gözönüne
alınarak düzenlenmelidir.
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DÜŞÜK KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU OLAN KADINLARDA KURAMLAR ÜSTÜ MODELİN
EGZERSİZ YAPMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMA ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
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Çalışmanın amacı, 40-65 yaş arası Düşük kemik mineral yoğunluğu olan kadınlarda Kuramlar Üstü Model
yöntemi ile egzersiz yapma alışkanlığını sürekli hale getirmek, katılımcıların fiziksel aktivite düzeyini
arttırmak ve sürdürülebilir zindelik durumları üzerine etkisini incelemektir. Çalışmaya düşük kemik mineral
yoğunluğu olan kadınlar gönüllü olarak katılmış (n=48) ve bireyler rastgele olarak çalışma (n=24) ve kontrol
(n=24) gruplarına ayrılmıştır. Her iki gruba da 12 hafta süresince 3 gün/hafta, 45 dakika/gün fizyoterapist
eşliğinde egzersiz yaptırılmıştır. Çalışma grubuna ise egzersizlere ek olarak Kuramlar Üstü Model yöntemi
ile eğitim verilmiştir. Sonraki 12 haftalık süreçte tüm katılımcılardan çalışmalara ev egzersizi olarak devam
etmeleri istenmiştir. Her iki grubun Beden Kitle İndeksi, Kuvvet, Denge, Step, Mini Mental Test, Uluslararası
Fiziksel Aktivite, Avrupa Osteoporoz Derneği Yaşam Kalitesi (QUALEFFO–41) ve Egzersiz Davranışı Değişim
Basamakları Anketleri ile yapılan ölçümleri, çalışmanın başında, üçüncü ve altıncı ay sonunda
değerlendirilmiştir. Çalışmada, Kuramlar Üstü Model eğitimi alan grubun, ilk 3 aydan sonra da egzersiz
yapmaya devam edeceği ve bunu sürdürmeye niyetli olacakları hipotezi sınanmıştır. Çalışma bulgularına
göre, denge ve kuvvet, çalışma grubunda üç ve altıncı aylar arasında pozitif yönde anlamlı fark (p<0,01)
gözlenirken; kontrol grubunda negatif yönde anlamlı fark (p<0,01) olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların Mini
Mental Test, Uluslararası Fiziksel Aktivite ve QUALEFFO–41 sonuçlarına göre kontrol grubunda bir değişim
olmazken (P>0,05), çalışma grubunda düzenli ve sürekli bir artış (p<0,01) olduğu gözlenmiştir. Bireylerin
Egzersiz Davranışı Değişim Basamakları Anketleri sonuçları incelendiğinde, çalışma grubunda her üç
ölçümde de iyileşirken (p<0,01) kontrol grubunun, son testte başlangıç düzeyine gerilediği (p>0,05)
belirlenmiştir. Sonuç olarak; Kuramlar Üstü Model ile eğitim verilen ve egzersiz protokolü uygulanan
grubun, egzersiz yapma alışkanlıklarını sürdürdükleri ve ölçülen değişkenlerdeki iyileşmenin devam ettiği
belirlenmiştir. Aynı değişim kontrol grubunda gözlenmemiştir.
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YAŞLI BİR BİREYDE OREM’İN ÖZ BAKIM KURAMI'NA GÖRE AĞIZ BAKIM ALIŞKANLIĞININ
GELİŞTİRİLMESİ: OLGU SUNUMU
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Orem’e göre hemşireler, öz bakım eksikliği durumunda bireyin gereksinimlerini karşılayabileceği düzeye
indirmeli, bireyin öz bakım yeteneklerini artırmalı ya da öz bakım yetersizliğini gideremediği durumlarda da
bakım gereksinimlerini kendisi üstlenmelidir. Öz bakım eksikliğinin ortaya çıktığı en önemli dönemlerden
birisi yaşlılıktır. Günümüzde yaşam standartlarındaki artışa paralel olarak yaşam süresi uzamakta ve
gelişmekte olan toplumlarda yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Ağız sağlığının bozulması yaşlanmanın doğal
bir sonucu değildir. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili sorunlar, sistemik hastalıklara, ilaç kullanımına, uygun olmayan
beslenmeye veya koruyucu ağız bakımının yeterince sağlanamamasına bağlı olarak gelişir. Orem’in Öz Bakım
Kuramı’na göre bireyler destekleyici ve eğitsel hemşirelik yaklaşımlarına ve rehberliğe gereksinim
duymaktadırlar. Yaşlıda ağız ve dişlerle ilgili hastalıkların teşhisinde yapılan ağız muayenesinin önemi
büyüktür. Ağız yumuşak dokusunda görülen kırmızımsı, ülserli alanlar hatalı protezlerin veya başlangıç
halindeki kanserlerin belirtisi olabilir. Hatalı protezler çiğneme fonksiyonunu etkiler. Bazı hastalar, protezleri
ile ilgili bozuklukları, kendileri düzeltmeye çalışırlar. Bu durum, ağzın yumuşak ve sert dokularında çeşitli
patolojilerin gelişimine neden olabilir. Bu olgu sunumunda diyabet ve hipertansiyona sahip hareketli diş
protezi kullanan yaygın ağız sağlığı problemleri olan kendi evinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki erkek bir
bireye “Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Kuramı”na göre ağız bakım alışkanlığına yönelik ağız bakımı ve eğitimi
verilmiştir. Olgu sunumunda ağız ve protez bakımı konusunda yaşlı bireyde farkındalık yaratarak birey için
verilecek ağız bakımın kalitesini arttırmak amaçlanmıştır. Olguda saptanan hemşirelik bakımı tanıları ağız
kuruluğu, dişeti sorunları, protez kullanımına bağlı doku büyümesi, ağız hijyenine ve protez temizliğine
yönelik bilgi gereksiniminden oluşmaktadır. Bakım yönetiminde; yaşlı bireyle işbirliği yapılarak düzenli
olarak ağız bakımı ve protez bakımına yönelik uygulamalar gösterildi. Görüşmeler sırasında bireyin
anlayabileceği düzeyde diş fırçalama, protez bakımı, diş hekimi ziyareti hakkında bilgiler verildi. Protezlerin
yemeklerden sonra protez fırçası ile temizlenmesi ve kullanılmadığı zamanlarda kapalı bir kapta su içinde
tutulması konusunda bakım alışkanlığı kazandırıldı.
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YAŞLI BAKIM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK DENEYİM ÖNCESİ VE SONRASI
ANKSİYETE DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
1

Yrd. Doç. Dr. ŞENGÜL AKDENİZ - Akdeniz Üniversitesi - Sağlık Bakım Hizmetleri
2 Dr. MEHTAP PEKESEN - Akdeniz Üniversitesi - Sağlık Bakım Hizmetleri

Giriş: İnsan davranışlarının açıklanmasında önemli bir kavram olan anksiyete (kaygı), bireyde zorlanma
sonucu oluşan aşırı enerjiye karşı gelişen psikolojik bir tepki ve benlik bütünlüğüne karşı beklenen bir
tehdide tepki olarak hissedilen bir gerilimdir. Durumluk anksiyete ise, bireyin içinde bulunduğu durumu
tehdit ve tehlike yaratan biçimde algılamasından kaynaklanan öznel gerilim ve korku duygularıyla
karekterize olan geçici duygusal bir durumdur. Sürekli aksiyete de, göreli olarak bireyde var olan kaygı
eğilimini gösteren, durumluk kaygının yoğunlaşması ve süreklilik kazanması halidir. Günlük hayatta önemli
etkisi olan anksiyetenin, eğitim hayatında da önemli etkileri bulunmaktadır. Amaç: Araştırma yaşlı bakım
birinci sınıf öğrencilerinin ilk klinik deneyim öncesi ve sonrasında yaşadıkları klinik durumluk-sürekli kaygı
düzeyleri ve bunları etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki
araştırma, Şubat-Mayıs 2017 tarihinde bir üniversite hastanesinde Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları dersinin
uygulamasını yapan yaşlı bakım bölümü birinci sınıfında öğrenim gören 40 yaşlı bakım bölümü öğrencisi ile
yürütülmüştür. Veriler, Tanıtıcı Bilgi Formu, “Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri” aracılığı ile toplanmıştır.
Veri toplama araçları, öğrencilere iki kez uygulanmıştır. Birincisi klinik uygulamanın başladığı ilk haftada,
ikincisi ise klinik uygulamanın tamamlandığı son haftada uygulanmıştır. Öğrenciler 2-3’er kişilik gruplar
halinde 12 farklı dahili ve cerrahi kliniğinde 112 saatlik klinik uygulamayı tamamlamıştır. Verilerin
değerlendirilmesinde Statistical Package for Social Science (SPSS) 23.0 paket programı kullanılmıştır.
Tanımlayıcı analizlerde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler
kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi %95 güven aralığında p<0.05 olarak kabul
edilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin %67.5’i kız ve yaş ortalamaları 20.05±1.43’tür. Öğrencilerin %40’ı sağlık
meslek lisesi ve %60’ı sağlık dışındaki diğer liselerden mezundur. Yaşlı bakım öğrencilerinin ilk klinik deneyim
öncesi ve sonrasındaki durumluk ve süreklilik kaygı düzeylerinin orta seviyede olduğu saptanmıştır.
Öğrencilerin deneyimleri arttıkça anksiyetelerinin azaldığı bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Öğrencilerin bazı
sosyodemografik özelliklerinin durumluk-sürekli anksiyete düzeylerini etkilediği ve deneyimlerinin arttıkça
anksiyetelerinin azaldığı bulunmuştur.
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İLERİ EVREDEKİ ALZHEİMER HASTA VE AİLESİNE PALYATİF BAKIM DESTEĞİ
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Bu bildiride Türkiye’deki ileri evredeki Alzheimer hasta ve ailelerine palyatif bakım hizmetleri kapsamında
yer verilmesi ve palyatif bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması konusunda farkındalık yaratmak
amaçlanmaktadır. 2016 yılı itibari ile dünya nüfusunun %8,7’sini yaşlı nüfus oluşturmaktadır. Yaşlı nüfusa
paralel olarak artan kronik hastalıklar genellikle tıbbi girişimlerle tedavi edilemezler. Tedavide hastalığın
derece ve belirtisini azaltmak, öz bakımın işlevlerini korumak adına periyodik izlem ve destek bakımlar
sağlanır. İlerleyici özelliği ve entellektüel gerileme ile dikkat çeken Alzheimer hastalığı da günümüzde
yaygınlığı hızla artan kronik hastalıklar arasındadır. Ölüm nedeni istatistiklerinde, Alzheimer hastalığından
ölen yaşlıların oranı 2011 yılında %2,9 iken bu oran 2015 yılında %4,3'e yükseldiği belirtilmektedir.
Ülkemizde Alzheimer hastalarına yönelik epidemiyolojik çalışmalar yetersiz olmakla birlikte yaklaşık 600bine
ulaştığı düşünülmektedir. Bilinçte bozulma olmaksızın, bellek yıkımını içeren, çeşitli nöropsikiyatrik
davranışsal rahatsızlıklara, bilişsel işlevlerde ve günlük yaşam aktivitelerinde bozulmalara neden olan
nörodejeneratif bir hastalıktır. Geri dönüşsüz ve ilerleyici bilişsel yıkımın yol açtığı klinikle, hastanın ve hasta
yakınlarının uyumu ve idame edilmesi oldukça güçtür. Alzheimer hastalığı hafif, orta ve ileri olmak üzere
kişilerde 3 farklı evrede gelişim göstermektedir. Hastalarda evreleri geçiş süreleri değişkenlik göstermekle
birlikte her evrede görülen belirtiler ağırlaşarak ilerlemektedir. Alzheimer hastalığının ileri evresi hastanın
neredeyse en temel işlevlerde bile tamamen başkasına bağımlı hale gelmesi ile karakterizedir. Bilişssel
işlevler ve bellek yıkıma uğrar. Ekstrapiramidal fonksiyon bozuklukları, jeneralize tonik-klonik nöbetler ve
düşmeler gibi motor komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Üriner ve fekal inkontinans mevcuttur. Terminal
evrede hasta tamamen yatağa bağımlı ve hiç birşeyi anlamaz durumdadır. Disfaji ve kilo kaybı sıktır. Ölüm
sıklıkla pulmoner emboli, pnomoni, ürosepsis, aspirasyon veya beslenememe gibi uzun süre yatağa bağımlı
olmaktan ötürü ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle olur. Alzheimer hastalarına bakım verenler
genellikle hastanın eşi ya da evladıdır. Bu kişilerin bakım sorumluluğunu üstlenmeleri becerikli, duygusal
açıdan güçlü veya istenen bakım türünü vermeye en uygun birey oldukları için değil, genellikle duygusal ve
ekonomik nedenlerden zorunluluk olarak bu sorumluluğu aldıkları düşünülmektedir. Alzheimer ilk
evresinden itibaren bakım verenlerin psikolojik, fizyolojik ve sosyo-ekonomik durumu bozan bir etkiye sahip
olduğu bilinmektedir. Ancak son evreye gelindiğinde aile bakım verenler hastanın tedavi ve bakımında artık
yetemedikleri ve neredeyse 24 saat desteklenmesi gerektiği gerçeği ile yüz yüze gelmektedirler. Bu süreçte
hasta ve aile palyatif bakım desteğine ihtiyaç duymaktadır. Geçmişte palyatif bakım denildiğinde akla sadece
kanser hastalarının son dönem bakımları gelmekte idi. Ancak günümüzde birçok kronik hastalığın son
dönemlerinde ihtiyaç duyulan palyatif bakım hizmetleri gerek hizmet kapsamı, gerekse hizmet verecek
kurumların sayısı niteliğinde gelişmeler göstermektedir. Palyatif bakım dünya sağlık örgütü tarafından
yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede; ağrının ve
diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel, psikososyal ve spiritüel
gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer
aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Palyatif bakım
anlayışında hastanın yaşam süresini uzatmak ya da hastalığı tedavi etmek gibi bir durum söz konusu değildir.
Hospis bakımını da içine alan palyatif bakımda amaç; tedavisi olmayan hastalıklara sahip insanların beklenen
yaşam süresi boyunca yaşam kalitesini olabildiğince yükseltmeye çalışmaktır. Bunu yaparken de terminal
dönemdeki hastanın ve ailesinin hastalıktan ve ilaçların yan etkilerinden kaynaklı yakınmalarını azaltmak ya
da önlemek ilkesi ile hareket edilir. Dolayısıyla Alzheimer hastasının ileri evresindeki bakımında çaresiz ve
yetersiz kalan ailenin üzerindeki yükün hafifletilmesi, bu zorlu süreçte yalnız olmadıkları düşüncesinin
geliştirilmesi ve bu süreçteki duygularına hakim olunmasına yardım edilmesi, hastaları ile zor da olsa iletişim
kurmalarına destek verilmesi son derece önem arz etmektedir.
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2

Çalışmanın Amacı: Araştırmanın amacı, yaşlanmanın avantaj ve dezavantajlarını yeni mezun yaşlı bakım
profesyonellerinin bakış acısıyla tanımlamaktır. Çalışma kapsamında yaşlı bakım programı önlisans
mezunlarına yaşlı olmanın avantajlarını ve dezavantajlarını serbest metin şeklinde yazmaları istenmiştir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmanın evrenini Akdeniz Üniversitesi yaşlı bakım programı 2017 mezunları
oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında örneklem seçilmemiş tüm evrene ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışma
kapsamında 61 mezundan 53 mezuna ulaşılmıştır. Araştırma grubu tarafından yaşlı olmanın avantajları ve
dezavantajlarını içeren metin üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Bulgular: Bulgular, avantajlar ve
dezavantajlar olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Yaşlı olmanın en sık ifade edilen beş avantajı sırasıyla;
saygının artması, emeklilik, sevdiklerine ve kendine zaman ayırabilme olanağının artması, dinlenme
süresinin artması ve toplumsal baskılardan daha az etkilenme olarak saptanmıştır. Yaşlı olmanın en sık
tanımlanan dezavantajları ise; bakıma muhtaçlığın artması, hastalıklarının artması, ekonomik yoksunluk,
yalnızlık ve ölüme daha fazla yaklaşma olarak saptanmıştır. Sonuç ve Öneriler. Araştırma kapsamında
tanımlanan avantaj ve dezavantajlar birbirinden kesin olarak ayrılamamaktadır. Örneğin emeklilik bir
avantaj olarak görülürken aynı zamanda ekonomik yoksunluğun bir sebebi olmaktadır. Benzer nedensel
ilişkiler diğer avantajlar ve dezavantajlar için de geçerlidir. İyi yönetilmiş bir yaşlanma süreci, avantaj ve
dezavantajların nedenselliği bağını örseleyebilecek nitelikte olup yaşlılık planlama ve politikalarının bu
bağlamda oluşturulmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
Keywords: Anahtar Kelimeler: Yaşlılık algısı, yaşlılık politikası, içerik analizi
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ANNELERİN YEMEK ZAMANI DAVRANIŞLARI İLE 4-12 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN VÜCUT KİTLE
İNDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
1
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Amaç: Çocukların vücut kitle indeksleri (VKİ), beslenme davranışlarıyla yakından ilişkilidir. Beslenme
davranışları ise çocuğun bakımıyla ilgili olan annelerin yemek zamanı davranışlarıyla yakından ilişkili
görünmektedir. Özellikle çocukluk çağı obezitesinin önüne geçmek için, annelerin yemek zamanı
davranışlarının belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu nedenle çalışmada, annelerin yemek zamanı
davranışları ile 4-12 yaş grubundaki çocukların VKİ arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem:
Çalışma grubunu, okul öncesi eğitim kurumu ve ilkokula devam eden, 4-12 yaş grubunda 251 çocuk
oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Hendy ve arkadaşları (20019) tarafından geliştirilen ve Arslan (2012)
tarafından Türkçeye uyarlanan “Ebeveyn Yemek Zamanı Davranışları Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin
analizinde yüzde ve frekans dağılımları ile değişkenlerin normal dağılımdan gelmemesi nedeniyle Kruskal
Wallis H testi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışma grubundaki çocukların genel olarak normal VKİ sahip oldukları,
bunu obez çocukların izlediği görülmüştür. Çocukların VKİ ile annelerin yemek zamanı davranışları arasında
anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Annelerin yeme konusunda 4-9 yaş çocuklara 10-12 yaş çocuklardan
daha fazla ısrarcı oldukları, 7-9 yaş grubundaki çocuklara 10-12 yaş grubundaki çocuklardan daha fazla
yemek seçeneği sundukları belirlenmiştir. Sonuç: Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında
tartışılmış ve öneriler geliştirilmiştir. Bu çalışma Karabük Üniversitesi BAP birimi tarafından desteklenen
KBÜ-BAP-16/1-KP-186 Nolu projenin bir ürünüdür
Keywords: Yemek Zamanı Davranışları, Çocukluk Çağı Obezitesi, Obezite, Vücut Kitle İndeksi
Corresponding Author: Öğr. Gör. NESRİN ARSLAN

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
743

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

SAĞLIK PERSONELİNİN İSTİSMAR, İHMAL VE AİLE İÇİ ŞİDDET DENEYİM VE ALGILARI
1

Öğr. Gör. GONCA KURT - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Halk Sağlığı
2 Doç. Dr. İSKENDER GÜN - Erciyes Üniversitesi - Halk Sağlığı

Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma; sağlık çalışanlarının istismar, ihmal ve aile içi şiddete yönelik deneyim
ve algılarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma Tokat Devlet Hastanesi’nde Eylül 2016- Şubat
2017 tarihleri arasında görev yapan 439 sağlık personeli (ulaşma oranı %83.1) ile gerçekleştirilmiştir. Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmaları Etik Kurulu’ndan onay ve Tokat Kamu Hastaneler Birliği Genel
Sekreterliği’nden kurum izni alınmıştır. Sağlık personelinin tanımlayıcı bilgilerini, istismar, ihmal ve aile içi
şiddetle ilgili karşılaşma durumlarını ve görüşlerini belirlemeye yönelik soruları içeren anket formu,
bilgilendirilmiş onam alınarak yüz yüze görüşme yöntemiyle doldurulmuştur. Tanımlayıcı istatistik olarak
nicel veriler ortalama, standart sapma ile, nitel veriler sayı ve yüzde ile sunulmuştur. İstatistiksel
değerlendirmede nitel verilerin karşılaştırılmasında Ki-kare testi, nicel veri değişkenli karşılaştırmada
Bağımsız Örneklerde T-Testi kullanılmış olup p<0.05 değeri anlamlı kabul edilmiştir. Araştırmaya katılan
sağlık personelinin %63.8’i kadın, %36.2’si erkek olup yaş ortalaması 36.6±7.6 yıl ve meslekte ortalama
çalışma süresi 13.6±8.0 yıldır. Sağlık personelinin %74.3’ü manevi değerlerdeki yozlaşmayı ve aile içi eğitim
yetersizliğini şiddetin kaynağı olarak göstermiş olup cinsel şiddeti en ağır şiddet türü olarak tanımlamıştır.
Sağlık personelinin istismar, ihmal ve aile içi şiddet konularında öğrenimleri ve meslek yaşamı boyunca bilgi
alma oranı düşük çıkmıştır. Bilgi alanların yarıdan fazlası daha fazla bilgi alma gereksinimi olduğunu
düşünmektedir. Çalışmada sağlık personelinin %48.1’i istismar, ihmal olgusuyla karşılaştığı ve karşılaşılan
istismar türünün en fazla fiziksel istismar (%59.2) olduğu, aile içi şiddetle karşılaşma oranı %44.2 olarak
bulunmuştur. Sağlık çalışanları istismar, ihmal ve aile içi şiddet olgularında en çok rapor hazırlama (%48.3)
ve öykü alma konularında zorlandığı ve yetersiz kaldığı saptanmıştır. Sağlık personelinin toplumsal cinsiyet
eşitliğine yönelik algılarında kısmen eşitlikçi yaklaşımın olduğu ve görüşlerinde geleneksel kadın-erkek
rollerinin yansımasının söz konusu olduğu belirlenmiştir.
Keywords: Sağlık Personeli, İstismar, İhmal, Aile İçi Şiddet
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MEME KANSERİ TARAMALARINDA KORKUNUN ETKİSİ
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Dünya’da meme kanseri tanısı diğer kanser türleri içinde ikinci, kadınlarda görülen kanser türleri arasında
ilk sırada yer almakta ve meme kanserli kadın sayısı giderek artmaktadır. Meme kanserinin nedenleri ile ilgili
olarak kesin bir açıklama bulunmamakla birlikte meme kanseri riskini yükselten birçok risk faktörünün
bulunduğu ifade edilmektedir. Çağdaş halk sağlığı felsefesine göre önemli olan bireyin hasta olmadan önce,
henüz sağlıklı iken sağlıklarını korumaları ve geliştirmeleridir. Meme kanserinin mortalitesi erken tanı ile
azaltılma olasılığı çok yüksek olan kanser türlerinden biri olması nedeni ile kadınların tarama yöntemlerini
uygulaması gerekmektedir. Taramalarını yaptırmada etkili olan pek faktör bulunmakta, bu faktörlerden
biride korku olarak açıklanmaktadır. Korku, sağlığı koruma ve geliştirme davranışlarını yaptırmada hem
motive edici hem de engelleyici bir faktör olarak yani “çift kenarlı kılıç” olarak tanımlamakta, korkunun
önemi ve kompleksliliği vurgunlamaktadır. Bu doğrultuda planlanan literatür derleme, kadınların meme
kanseri tarama davranışlarını yapma/yaptırmada korkunun etkisini açıklamak amacıyla yapılmıştır. Meme
kanserinin erken tanısında mamografi, klinik meme muayenesi önerilmekte, kendi kendine meme
muayenesi ise farkındalık yaratması açısından önemli görülmektedir. Meme kanseri taramalarında
sosyoekonomik durum, meme kanseri ve taramalar hakkında bilgi sahibi olma, meme kanseriyle ilgili sağlık
inancı ve tutumlar, utanma, kadercilik ve korku gibi birçok faktörlerin etkilidir. Bu faktörlerin bazıları tarama
davranışlarında kolaylaştıcı ya da motive edici olarak etki gösterirken bazılarıda engelleyici olarak rol
almaktadır. Ulusal ve uluslar arası bazı çalışmalarda kadınların meme kanseri olmaktan korktuğu ve bu korku
sonucunda meme kanseri tarama yöntemlerini uygulamalarının arttığı belirtilmektedir. Bu görüşten farklı
olarak diğer çalışmalarda, kadınların taramaları bilmeme nedeniyle korktuğu ya da tarama sonuçlarının kötü
çıkması ve tedavi korkusuyla klinik meme muayenesi ve mamografi çektirmedikleri belirtilmektedir.
Araştırma sonuçları doğrultusunda, korkunun taramalarda engelleyici ya da kolaylaştırıcı bir etken olduğuna
dair farklı sonuçlar yer almaktadır. Bu sonuçları netleştirmek için derinlemesine görüşmelerle ya da
yapılandırılmış araçlarla farklı örneklem gruplarında korkunun değerlendirilmesi önerilmektedir.
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Purpose: This study was conducted for the purpose of adapting the Energy Retention Behavior Scale for
Children (ERB-C scale) to Turkish children and testing its validity and reliability. Methods: Survey data were
collected from 573 children in different 6 schools in the urban area of Istanbul in Turkey in 2017. Energy
Retention Behavior Scale for Children was translated using translation and back-translation. Content and
construct validity were assessed to test the validity of the ERB-C scale. Cronbach alpha coefficients, itemtotal correlations and split half test method of the ERB-C scale Turkish version were examined in the
reliability analysis. Results: The mean BKI of the students participating in the research was 20.11±3.69,
41.1% were 11 years old and 52.8% were girls. During cultural adaptation of the ERB-C scale, no items or
words were found to be incomprehensible. The Kendal’s W analysis results showed that there were no
significant differences between the opinions of the experts (Kendall’s W =.124, p = 0.178). The overall
content validity index (CVI) was 95.2% which signified that the scale has good content validity. The values
of ≥.70 for the Cronbach alpha coefficient, >.25 for the item-total correlations and >.70 for the split half test
method were determined to be acceptable levels for the instrument and its subscales. Conclusion: The
Turkish version of the Energy Retention Behavior Scale for Children showed satisfactory validity and
reliability. It is a useful instrument for measuring the energy retention behavior (the frequency at which
high-energy-dense food was consumed per week and the amount of recreational screen time per day) in
Turkish children.
Keywords: children, energy retention, validity and reliability, instrument adaptation
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Purpose: This study was conducted for the purpose of adapting the Shy Bladder and Bowel Scale (SBBS) to
Turkish population and testing its validity and reliability. Methods: Survey data were collected from 606
adults in the urban areas of Istanbul in Turkey in 2017. Shy Bladder and Bowel Scale was translated using
translation and back-translation. Content and construct validity were assessed to test the validity of the
SBBS. Cronbach alpha coefficients, item-total correlations and split half test method of the SBBS Turkish
version were examined in the reliability analysis. Results: The mean age of the participants in the research
was 20.93±2.22, 53.3% were women, 78.4% were living in a dormitory, 80.2% were using public domain
toilet. During cultural adaptation of the SBBS, no items or words were found to be incomprehensible. The
Kendal’s W analysis results showed that there were no significant differences between the opinions of the
experts (Kendall’s W =.183, p = 0.108). The overall content validity index (CVI) was 90.2% which signified
that the scale has good content validity. The values of ≥.70 for the Cronbach alpha coefficient, >.25 for the
item-total correlations and >.70 for the split half test method were determined to be acceptable levels for
the instrument and its subscales. Conclusion: The Turkish version of the Shy Bladder and Bowel Scale
showed satisfactory validity and reliability. It is a useful instrument for measuring the paruresis and
parcopresis in Turkish population.
Keywords: shy bladder and bowel, paruresis and parcopresis, validity and reliability, instrument adaptation.
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HEMŞİRELERDE DUYGULARA DOKUNMA BECERİSİNİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ
1

Yrd. Doç. Dr. FATMA NEVİN ŞİŞMAN - Marmara Üniversitesi - Halk Sağlığı Hemşireliği

Hemşirelik mesleği insan-insana ilişkiyi temel alır ve bakım sağlıklı/hasta bireyle kurulan ilişki ile yapabilir.
Sağlıklı/hasta bireyler gereksinimlerini her zaman açıkça ifade edemeyebilir ve hemşirenin bu gereksinimleri
belirleyebilmesi için iyi düzeyde kişilerarası ilişki becerileri ve duyguları fark etme, ifade etme ve empati
becerilerini içeren duyuşsal alan becerilerine sahip olması gerekmektedir. Hemşirelerin bakımda etkin kişiler
arası ilişki becerilerini ve duyuşsal alan becerilerini kullanması, hasta/sağlıklı bireyi tam anlamıyla anlayıp,
gereksinimlerini belirlemesi ve bu gereksinimlerin giderilmesinde yardım edebilmesi için önemli bir
gösterge olarak değerlendirilmektedir. Hastaların farklı durumlardaki duygularını tanıyabilen, yöneten,
onlara dokunan ve empati yapabilen hemşirelerin sağlıklı/hasta bireylere bakımda bulunurken bu
yeteneklerini kullanıp bakımın kalitesini arttırdığı ve bu sayede toplumun ruh sağlığını da korumaya katkı
sağladıkları belirtilmektedir. Yapılan araştırmalarda, hemşirenin bireyi önemli ve değerli görüp
kabullenmesi, saygı göstermesi ve empatik yaklaşımda bulunmasının, bireyin hemşireye güven duymasını
sağladığı, bu sayede bakım için gerekli olan terapötik ortamın sağlanmış olduğu ifade edilmektedir. Bazı
çalışmalar da ise duyguları fark etme, ifade etme ve empati gibi duyuşsal becerileri yüksek olan hemşirelerin
hasta ve hastanın ailesi ile terapötik iletişimi geliştirebildiği ve bunun da hasta bakım çıktılarına olumlu bir
şekilde yansıdığı belirtilmektedir. Hemşirenin bu becerilerinin gelişmemiş ya da düşük düzeyde olması ise
bireyin anlaşılamaması ya da anlaşıldığını hissedememesine dolayısı ile gereksinimlerinin yeterince
karşılanamamasına yol açar, bakımının amacına ulaşmasını ve başarısını engeller.
Keywords: hemşirelik, duygular, bakım
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HASTA VE HASTA YAKINLARININ SAĞLIK EĞİTİMİ KONUSUNDA YAPILAN WEB TABANLI
HEMŞİRELİK TEZLERİNİN İNCELENMESİ
Araş. Gör. RUVEYDE AYDIN - Akdeniz Üniversitesi - Hemşirelik
Araş. Gör. AYŞE DELİKTAŞ - Akdeniz Üniversitesi - Hemşirelik
3 Yrd. Doç. Dr. ÖZNUR KÖRÜKCÜ - Akdeniz Üniversitesi - Hemşirelik
4 Prof. Dr. KAMİLE KABUKCUOĞLU - Akdeniz Üniversitesi - Hemşirelik
1

2

Amaç: Bu araştırmada, hasta ve hasta yakınlarının sağlık eğitimi için hemşirelik alanında yapılmış web
tabanlı öğrenme ile ilgili tezlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Böylece, hızla değişen, gelişen sağlık eğitiminde
birçok kişiye ulaşmanın mümkün olduğu ve taburculuk eğitiminde birincil sorumlu olan hemşirelik alanında
web tabanlı sağlık eğitiminin durumuna dikkat çekilmiş olacaktır. Yöntem: Konuyla ilişkili "web", "web
tabanlı", "web destekli" "hasta eğitimi" gibi anahtar kelimeler kullanılarak YÖK Ulusal Tez Merkezinde
indekslenen yüksek lisans ve doktora tezleri taranmıştır. Çalışmalar ele alınırken herhangi bir zaman
sınırlaması yapılmamış, konuyla ilgili olduğu düşünülen tüm tezler incelenmek için çalışmaya dahil edilmiştir.
Bulgular: İnceleme sonucunda, hemşirelik alanında web tabanlı sağlık eğitimi ile yapılan 18 tez olduğu
saptanmıştır. Bu tezlerin 10 tanesinin hasta ve hasta yakınları ile ilgili olduğu ve büyük çoğunluğunun
doktora tezi olduğu belirlenmiştir ve çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaların yıllara göre dağılımı; 2006 (1
adet), 2010 (2 adet), 2012 (1 adet), 2014 (1 adet), 2015 (2 adet), 2016 (1 adet), 2017 (2 adet)’dir. Bu dağılım;
konuya olan ilginin özellikle 2014 yılından sonra artmış olduğunu göstermektedir. Çalışma metotları
incelendiğinde; araştırmaların yarısının randomize kontrollü olduğu dikkat çekmektedir. Örneklemin
rastgele seçilmesi ile sonuçların daha yansız, güvenilir olduğu düşülen ve kanıt düzeyi yüksek randomize
kontrollü çalışmalara yönelinmiş olması, hemşirelik adına sevinç verici bir durumdur. Çalışmalarda web
sitelerinin güvenirliği genellikle DISCERN Kılavuzu ile değerlendirilmiştir. Sağlık eğitiminde web tabanlı
eğitimin yararı tez konusu ile ilgili ölçeklerin kullanılması ile değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde sayı,
yüzde Friedman, Mann Whitney U, Kruskal Wallis, Ki-kare testi ve İndependent samples t-test kullanılmıştır.
Sonuç: Web tabanlı sağlık eğitiminin hasta ve hasta yakınlarının hastalık hakkında farkındalığının, tedavi
uyumunun ve yaşam kalitesinin artmasına önemli etkisinin olduğu belirlenmiştir. Web tabanlı eğitim
yönteminin hasta ve hasta yakınlarına yönelik eğitim ve danışmanlık yapan hemşire ve diğer sağlık çalışanları
tarafından kullanılması yaygınlaştırılmalıdır.
Keywords: web, hemşirelik, hasta eğitimi,web tabanlı öğrenme
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ HEMŞİRELİK MESLEĞİNİ NASIL DEĞERLENDİRİYOR: KALİTATİF BİR
ÇALIŞMA
Araş. Gör. AYŞE DELİKTAŞ - Akdeniz Üniversitesi - Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Araş. Gör. RUVEYDE AYDIN - Akdeniz Üniversitesi - Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
3 Yrd. Doç. Dr. ÖZNUR KÖRÜKCÜ - Akdeniz Üniversitesi - Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
4 Prof. Dr. KAMİLE KABUKCUOĞLU - Akdeniz Üniversitesi - Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
1

2

AMAÇ: Bu çalışma, Hemşirelik Fakültesi üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin, hemşirelik mesleğine ilişkin
görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM: Çalışma, kalitatif desende yapılmıştır. Çalışmanın
örneklem grubunu; 2016-2017 eğitim öğretim yılında, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde eğitim
gören üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada yarı yapılandırılmış form kullanılarak
yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde elde edilen veriler, betimsel analiz ile sunulmuştur.
Çalışmanın yürütülmesi için gerekli olan izinler alınmıştır. BULGULAR: Çalışmada, toplam 13 öğrenci ile
görüşülmüştür. Öğrencilerin çoğu (n=10) 3. sınıfta eğitim görmekte, yaş aralıkları 20-23 arasında olan
çoğunluğu kadınlardan oluşmaktadır. Öğrencilerin hemşirelik mesleğine ilişkin görüşleri iki ana temada
toplanmıştır. Birinci tema "mesleğe yönelme", ikinci sıradaki "öğrenci gözüyle hemşirelik mesleğinin
sorunları" temasının "hak edilen değer ve statüyü görememe", "mesleğe ilişkin felsefenin eksik olması",
"mesleki örgütlenme yetersizliği", "otonomi yetersizliği", "olumsuz çalışma koşulları", "teori ile uygulama
arasında devam eden boşluk" ve "gelişmekte olan bir meslek olması" başlıklı alt temaları bulunmaktadır.
Öğrencilerin büyük çoğunluğu, "Hak ettiğimiz yerde değiliz, statü olarak özellikle. Oysa, insanlara yardım
ediyoruz ve aldığımız eğitimlerle donanımlı şekilde mezun oluyoruz (9)." gibi ifadelerle hemşirelere hak
ettiği değer ve statünün toplum tarafından verilmediğini belirtmiştir. Bir öğrenci ise; teoride öğrenilen
bilgilerin uygulamada kullanılmadığını "Biz, dört sene boyunca sürekli bakım diyor, bakımı öğreniyoruz.
Tedavinin önemli olmadığını... Ama mesleğe başladığımızda; sorgulamıyoruz, sadece istenileni yapıyoruz.
Her zaman iletişim diyoruz, ama biz iletişimi öğrenmiyoruz. Dinlemeyi zaten bilmiyor, sadece ilaç tedavisini
yapıp geçiyoruz".(12) sözleriyle belirtmiştir. Ayrıca, öğrencilerin büyük çoğunluğu, "Meslek olarak; toplu bir
şeyler yapamıyoruz. Oysa, güçlü olmak, değer görmek için birlik olmalıyız (4)." şeklinde ifadelerle mesleki
örgütlenmenin yetersiz olduğunu ifade etmiştir. SONUÇ: Çalışma sonucunda, hemşirelik öğrencilerinin
hemşirelik meslek ve konumuna ilişkin olumsuz düşüncelerinin olduğu saptanmıştır. Mesleğe ilişkin olumsuz
düşünceler, öğrencilerin motivasyonunu ve mesleğine verdiği değeri olumsuz etkileyebilir. Bu sebeple,
öğrenciler ile çalışma grupları oluşturularak mesleğe ilişkin olumsuz düşünceleri düzeltmek adına
tartışmalar ve eylem planları gerçekleştirilebilir.
Keywords: hemşirelik öğrencileri, hemşirelik, meslek, kalitatif
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STEM CELL RESEARCH AND ETHİCS İN NURSİNG
1

Öğr. Gör. ÇİĞDEM BERK ÖZCAN - Selçuk Üniversitesi - hemşirelik

The need for the nursing profession is universal. It is defined as a collective set of self-discipline virtues,
from the comprehension of health through the holistic approach, development, prevention of diseases,
contribution to healing in disease states and pain relief events, actions and mandatory rules that direct
human relations. Despite the preservation of ethical principles in medical research, some medical research
issues, such as stem cell research, and dilemmas in bioethics are inevitable. Nurses are often the first point
of contact with patients. Nurses educate patients and their families about the possible risks and benefits of
stem cell research and therapies to assist their relatives in making their most informed decisions. Nurses
have to be equipped with the perception of identifying bioethical dilemmas, and their experience with stem
cell research. Two basic principles of nursing practice are protecting the interests of the nurse and ensuring
quality care. The concept of care is an integral part of the nursing profession, along with values of sacrifice,
honesty, justice, dignity and autonomy. Nurses are involved in an organization where health workers enter
or experience ethical conflicts with regard to organizational effectiveness. The lack of respectability,
inadequate resource use, mismatches in organizational politics, the ignorance of the problems by the
administration and the lack of transparency in the organizational scheme can lead to special consequences
for the application of stem cell technology, in particular ethical nursing care, while maintaining the
professional development potential of the nurses. Stem cell research has the potential to increase the
quality of health for many patients and to offer treatment options in chronic diseases. It also has the
capacity to transform into organs or tissues in diseases that cause organ degeneration. Producing organs
for transplant patients, preventing organ rejection problems. Much of the debate about stem cell research
ethics comes from false beliefs. As stem cell research progressed, ethical debates rose at the same time. As
stem cell research progresses, ethical debates are rising at the same time. Nurses should be qualified and
knowledgeable in stem cell research, while providing disease treatment to reduce the risk of mortality and
morbidity in patient care settings. Therefore, the ethics of nursing should be developed to include an ethical
framework based on human dignity at the same time.
Keywords: stem cells, ethic,nursing
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DETERMINATION OF HEALTH BALANCES FOR THE IMPLEMENTATION OF BREAST INSPECTION
OF NURSING DEPARTMENT STUDENTS IN HEALTH SCHOOL
2

1 Öğr. Gör. ÇİĞDEM BERK ÖZCAN - Selçuk Üniversitesi - hemşirelik
Öğr. Gör. Dr. ALEV YILDIRIM KESKİN - Selçuk Üniversitesi - HEMŞİRELİK

PURPOSE: Selcuk University Akşehir Kadir Yallagöz School of Health Nursing Department was established to
determine the health beliefs of breastfeeding for self-breast examination and practices of female students.
MATERIALS AND METHODS: 131 nursing students participated in the research. Questionnaires were issued
because 5 students were missing the questionnaire form. The data were collected by the questionnaire
form and the Champions' Health Belief Scale. The data were tested in the SPSS 21.0 package program with
descriptive statistics, One-way ANOVA and correlation analysis. FİNDİNG: Students are between the ages
of 18-24 and are females. 51.1% of the students and 67 of them live in the city center. The vast majority of
the students have 37.4% and 49 people with medium income. 85.5% stated that 116 people did not have
health problems, and 96.9% of them did not have any significant illnes. The students defined the health
status of the last one year as 53.3% to 70 persons as good. 90.1% of the students stated that 118 people
did not smoke, 98.5% did not use alcohol and 92.4% did not use drugs. 89.3% have a core family structure,
54.2% have 71% of their mothers are primary school graduates, and 85.5% do not work 112. The education
level of the father is 38.9%, 51 persons are primary school graduates and 39.7% of them have 52 years of
self-employment. Of the 94.7% of the students, 124 had siblings and 61.6% of them were the first children.
It was found that 64.4% of the students knew the self-examination of the breast. When the scores and the
averages of the Champions' Health Belief Scale are evaluated; the mean score of the sensitivity subscale
was 7.29 ± 2.45, the severity perception was 22.03 ± 5.43, the benefit perception was 16.96 ± 2.96, the
obstacle perception was 25.22 ± 7.57, the confidence perception was 38.03 ± 7.32 and the health
motivation was 27.98 ± 6.23. Understand that self-knowledge of breast examination affects the perception
of obstacles and confidence in the subscales of Health Belief Scale. It was determined that sibling number
had a significant effect on confidence subscale (p <0.05). RESULT: Practical training should be planned on
the importance of self-examination and how it is done. Students with health education and sufficient
knowledge on this subject should be provided with broader access to peer education through peer
education.
Keywords: Champion’s Health Belief Model Scale, health beliefs, Self-Breast Examinatio, nursing student.
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNE İLK POSTER VE SUNULARINI NE ZAMAN HAZIRLATMALI?
1

Dr. ESRA DEMIRARSLAN - Kastamonu Üniversitesi - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Gelecek öngörüleri ve kanıta dayalı uygulama gereksinimleri göz önüne alındığında hemşirelik lisans ve
lisansüstü eğitim programlarında yer alan araştırma dersi daha da önem kazanmaktadır. Bu ders hemşirelik
öğrencilerinin, yaptıkları araştırmaları planlaması, uygulaması, değerlendirmesi, sistemli literatür taraması,
güvenli veri kaynaklarını izlemesi ve makaleleri okuması açısından önemlidir. Fakat, öğrencilerin araştırma
dersini almadan önce bu süreçleri tanıması gerektiği düşünülmektedir. Amaç: Hemşirelik bölümünde
okuyan öğrencilerin, bir araştırma konusuna dayalı sunu ve poster hazırlama becerilerini belirlemektir.
Gereç-Yöntem: Araştırma hemşirelik bölümünde 2016-2017 döneminde okuyan 430 öğrenciden basit
rasgele örnekleme ile seçilen, bahar yarıyılında birinci(n=168), ikinci(n=61), üçüncü(n=54) sınıftan ders alan
282’si ile 15.03-15.05.2017 arasında yürütülmüştür. Ders kapsamında oluşturulan araştırma soruları
gruplara dağıtılmış; öğrencilerden bu sorulara yanıt verecek şekilde literatür taraması yapmaları; derleme
veya araştırma makalesi planlayıp sağlık alanıyla ilgili bir derginin yazım kılavuzuna göre yazmaları; yazdıkları
makaleden bir sunu ve poster oluşturmaları istenmiştir. Çalışmalar yazım kılavuzu doğrultusunda
oluşturulan bir değerlendirme formu ile, araştırmacıdan bağımsız bir akademisyen tarafından, kör hakemlik
ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmiş ve öğrencilere geribildirimde bulunulmuş; öğrencilerin çalışmaları
ile ilgili bazı değişkenlerin sınıflara göre dağılımı incelenmiştir. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortanca,
standart sapma, normallik analizi, faktör analizi, spearman korelasyon analizi, ANOVA varyans analizi
kullanılmıştır. Bulgular: Ödevlerini bir kere(%42.6) kontrol ettiren öğrencilerin teslim ettikleri ödevler “kötü”
olarak (%59.9) değerlendirilmiştir. Ödevlerin %66.7’si intihal tarama programında %24’den büyük bir puan
almıştır. Sunum hazırlamada başarılı olabilen öğrencilerin oranı %61.7’dir. Poster teslim eden öğrencilerden
“kötü” olarak değerlendirilenlerin oranı %58.2’dir. Değişkenler arasındaki korelasyon incelendiğinde; çok
zayıf veya zayıf ilişkilerin olduğu görülmüştür. Ödev kontrol sayısı(F=7.781, p=0.001) ve sunum hazırlama
başarısı(F=11.232, p=0.00) açısından gruplar arası farklılıklar anlamlıdır. Sonuç: Öğrencilerin poster ve sunu
hazırlama becerileri birinci sınıftan itibaren geliştirilmelidir. Öneriler: Öğrencilerin poster ve sunu hazırlama
becerilerini etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik daha geniş kapsamlı araştırmaların yapılması
önerilebilir.
Keywords: araştırma,hemşirelik eğitimi,zaman
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ÖĞRENCİLERİN POSTER HAZIRLAMADA YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER
1

Öğr. Gör. Dr. ESRA DEMIRARSLAN - Kastamonu Üniversitesi - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Günümüzde bireylerin bilimsel düşünme yeteneğine sahip olmaları; araştıran, sorgulayan, eleştirel ve
üretici düşünen, bilgiyi etkili kullanan bireyler olmaları onların toplum içindeki konumlarını da
şekillendirmektedir. 21. yüzyılın hemşirelerinin bilgisayar teknolojisini kullanan araştırmacılar olmaları bir
gerekliliktir. Araştırmacı bireylerin yetişmesi için ilgi, tutum, değer, alışkanlık ve kaygı gibi duyuşsal özellikler
de önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle hemşirelik eğitimde araştırma ile ilgili çalışmalara birinci sınıftan
itibaren başlanması gerektiği düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı bir hemşirelik bölümünde okuyan
öğrencilerin yaşadıkları güçlükleri belirlemektir. Evren: Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde
2016-2017 eğitim döneminde okuyan 430 öğrencidir. Örneklem: 2016-2017 bahar yarıyılında Sağlığı
Koruma Geliştirme (n=168), Ameliyathane Hemşireliği(n=61), Kültürlerarası Hemşirelik(n=54) derslerini alan
283 öğrencinin "bu ders kapsamında hazırladığınız ödevler sırasında yaşadığınız güçlükleri yazınız" sorusuna
verdikleri 1199 yanıttır. Örnekleme yöntemi: Basit rasgele örnekleme. Uygulama: Araştırma kapsamında
öğrencilere final sınavında, final sorularına ek olarak dönem içinde hazırladıkları araştırma ödevi, sunu
hazırlama, poster yapımı, intihal tarama programına makale yükleme ve bir dergiye makale gönderme
çalışmaları sırasında yaşadıkları güçlükleri yazmaları istenmiştir. Etik boyut: Öğrencilere bu soru sınav
sorularından ayrı bir kağıtta sorulmuş, bu kağıda isimlerini yazmamaları istenmiş ve bu soruya verecekleri
yanıtların sadece araştırma amaçlı olduğu, sınav değerlendirmesinde kullanılmayacağı belirtilmiştir.
Araştırmanın yapılacağı konusunda bölüm başkanlığı bilgilendirilmiştir. Verilerin analizi: Verilerin analizi
SPSS 22 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistiklerde sayı, yüzde kullanılmıştır.
Dağılımların normalliği(skewness-kurtosis) ile test edildikten sonra; spearman korelasyon analizi ve ANOVA
yapılmıştır. Bulgular: Öğrenciler toplam 47 adet sorun tanımlamışlardır. Birinci sınıfların en çok yaşadığı
sorun (%10.7) "makale yazım kurallarına göre yazmak"; ikinci sınıfların en çok yaşadığı sorun (%15.9) "konu
ile ilgili literatürün az olması", üçüncü sınıfların en çok yaşadığı sorun (%9.2) "araştırma için İzin alma
sorunu" ve 4. sınıfların en çok yaşadığı sorun (11.5) "makale yazım kurallarına göre yazmak"tır. Sınıflara ve
öğrencilerin Türk veya yabancı olmasına göre sorunların sıklıkları arasındaki fark çoğunlukla
anlamsızdır(p>0.05).Sonuç: Öğrenciler birinci dönemden itibaren araştırma ile ilgili çalışmalara başlamalıdır.
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SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTSEL İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİ İLE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖĞRENME
YAKLAŞIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
1

Araş. Gör. NİLAY TURAÇ - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - Hemşirelik Esasları

Bu araştırmanın amacı hemşirelik bölümü öğrencilerinin eğitsel internet kullanımına yönelik öz-yeterlik
inanç düzeyleri ile internet kullanımına yönelik tutumları ve öğrenme yaklaşımları arasındaki ilişkiyi
araştırmaktır. Ayrıca bu araştırmada katılımcıların demografik özelliklerine göre çeşitli değerlendirmelerde
bulunulmuştur. Araştırmanın evrenini 2016/2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Nevşehir Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencileri oluşturmaktadır.
Araştırmaya 320 kişi katılmıştır. Çalışmada 2009’da geliştirilen 28 maddelik 5'li likert tipinde "Eğitsel İnternet
Kullanım Öz-Yeterlik İnançları Ölçeği" , internet kullanımına yönelik 31 maddelik likert tipi bir tutum ölçeği,
öğrenme yaklaşımlarını ölçmek için 2001’de geliştirilen 20 maddelik 5'li likert tipinde "Öğrenme Yaklaşımları
Ölçeği" ve öğrencilerin kişisel bilgilerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen "Kişisel Bilgi
Formu" kullanılmıştır. Verilerin analizi için Bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi, Pearson
kolerasyon analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inanç düzeylerinin oldukça
yeterli olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Yapılan analiz sonucunda öğrencilerin eğitsel İnternet kullanımı özyeterlilik inançları ile İnternete karşı tutumları arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir. Öğrencilerin eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançları ile öğrenme yaklaşımları arasında orta
düzeyde, doğrusal ve pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin
eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inanç düzeyleri ile cinsiyet, bilgisayar sahibi olma durumu, internet
bağlantısı sahibi olma durumu, günlük internet kullanım süresi ve internet deneyimi değişkenleri arasında
anlamlı farklılık tespit edilmiştir. İnternete yönelik tutumlarının artırılması için ders içerikleri ve
uygulamaların öğrencilerin kendine güven duygularını geliştirecek ve tutumlarında farklılık oluşturacak
şekilde düzenlenmesi önerilebilir. Yüzeysel öğrenme yaklaşımını tercih eden öğrencilere derin öğrenme
yaklaşımını tercih etmeleri yönünde bilgilendirme etkinlikleri yapılabilir. Bu sayede kalıcı öğrenme
sağlanarak akademik başarı arttırabilir.
Keywords: Hemşirelik eğitimi,Eğitsel internet kullanımı,İnternet kullanımı,Öğrenme yaklaşımları
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INVESTIGATION OF ALTRUISM AND EMPHATIC TENDENCY LEVELS OF NURSING STUDENTS IN
TERMS OF CERTAIN VARIABLES
1
2

Dr. ALEV YILDIRIM KESKİN - Selçuk Üniversitesi - İç Hastalıkları Hemşireliği
Öğr. Gör. ÇİĞDEM BERK ÖZCAN - Selçuk Üniversitesi - Cerrahi Hemşireliği

Objective: The aim of this study is to investigate altruism, one of social behaviors of nursing students, and
empathic tendency levels in terms of some variables. Methods: The research was carried out with 150
students who were studying at Selçuk University Akşehir School of Health Nursing Department and
accepted to participate in the study. Data were collected by Demographic Information Form, Altruism Scale
and Empathic Tendency Scale. Percentage distribution, pearson correlation analysis, t-test, One-way
ANOVA test were used in the evaluation of findings. Findings: 71.3% of the students who participated in
research were female, and 28.7% were male. The age of students ranged from 17 to 26 and the average
age was 20.81±1.62. Students' empathic tendency score average was x=46.20, altruism score average was
x=70.00. There was a statistically significant positive relationship between empathic tendency and altruism
level (p<0.01). A positive and statistically significant relationship was determined between empathic
tendencies and altruism levels of students participating in the research (r=0.35, p=0.000) (p<0.01). This
result expresses that as empathic tendencies of students increase, altruism levels increase. Male students'
average altruism score was found to be higher than of female students (male student 71.4, female student
69.2). There was no statistically significant difference found between them (p>0.05). Conclusion: It is quite
important to develop and organize education programs improving altruism and emphatic tendency levels
of nursing students and to teach professional values such as altruism to the students in nursing education.
It is necessary to encourage students to gain altruistic behaviors such as collaboration, cooperation and
taking responsibility in educational environments, and to support students' participation in activities
improving their altruistic behaviors.
Keywords: Altruism, empathic tendency, nursing student.
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THE INVESTIGATION OF THE SOCIAL SKILLS LEVEL OF NURSING AND NUTRITION DIETETIC
STUDENTS IN HEALTH SCHOOL
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PURPOSE: The purpose of this study is to compare students' Nursing Department and Nutrition and
Dietetics Department with different variables according to Social Skills Inventory. MATERIALS AND
METHODS: A total of 208 students participated in the research. 5 students were excluded from the study
due to incomplete questionnaire form. The data were collected at the end of the course hours by the
questionnaire form and the Social Skills Inventory. FİNDİNG: A total of 208 students participated in the
research. 5 students were excluded from the study due to incomplete questionnaire form. Of the students
who participated in the study, 175 (84.1%) were female and 33 were male (15.9%). 150 students, nursing
department 72.1%, dieticians department 58 people 27.9%. According to age groups, 18-20 age group is
74.6 people, 35.6%, 132 people are 63.5% and the other (1%) is 2 people. According to the classes, 20
people are 9.6% in Class 1, 44.7% in Class 2, 33.2% in Class 3, 26 people are 12.5% in Class 4. The majority
of the mothers were graduated from primary school at the rate of 144.2%, and those who were housewives
were 191 persons and 91.8%. The great majority of fathers were 41.3% in 86 persons, self-employed 47.6%
in 99 persons. According to marital status; 202 people are single, 97.1%, 2.9% are 6 people. According to
the sex, the Social Skill Inventory was significantly related to the total values of affective expression,
affective control, social expression and social control subscale (p <0.05). According to the divisions, there
was no significant difference between the total scores of Social Skills Inventory subscales (p> 0.05). The
mean scores of SBE subscale were found to be higher than the female students. It was determined that the
average scores of the nursing department students from the Social Skill Inventory subscale were found to
be higher than the students in the dietitian department. However, this difference was not found to be
meaningful (mean of nursing raw score: 269.96 ± 34.57, mean value of dietician raw score: 268.44 ± 25.89).
Negative in Affective Expression by Age and positive in Social Expression. There was a significant positive
correlation between the mean scores of Social Skill Inventory scale subscales and total average scores (p
<0.05). There was a significant positive correlation between gender and Affective Expression, Affective
Sensitivity, Social Expression, Social Sensitivity and Social Control scale subscale values (p <0.05). The total
subscale of the scale was determined as 22.00 and the max value was 67.00. According to the results of
Anova test, the mean and total values of Affective Expression were found to be significantly higher in the
groups according to sex. P = 0.034, Affective Control p = 0.021, Social Sensitivity p = 0.09, Social Control p =
0.020 and total raw score p = 0.09. No significant difference was found between Parents' occupational and
educational status, Social Classification sub-dimensions according to age, department and class of students
(P> 0.05). THE RESULTS : According to the results of the study, gender was found to affect social skills
inventory sub-dimensions, but there was no significant difference between nursing and dieticians section
students. It was determined that the average scores of the students in the nursing department subscales
of Social Skills Inventory were higher than the students in the dietitian department. Social skill is an
important concept. In case of lack of social skills, it is difficult for nurses to establish and maintain
relationships in social and affective areas and to deal with the
Keywords: Social Skill,Social skills inventory,nursing students,dietetics students
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BORAKS UYGULANAN RATLARIN KARACİĞERLERİNDE GÖRÜLEN HÜCRE ÖLÜMÜNÜN
DEĞERLENDİRİLMESİ
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Ülkemizde üretilmekte olan Bor madeninin üretildiği yerlerde çalışanların sağlığını koruma açısından olası
yan etkilerinin iyi bilinmesi gereklidir. Günlük olarak değişik gıdalarla vücuda alınan bu maddenin sağlık
açısından güvenilirliğinin kanıtlanması şarttır. Bu amaçla günlük yaşantıda en yaygın olarak kullanılan şekli
sodyum tetraboratdekahidratın hem akut hem kronik olarak ratlarda karaciğerde meydana gelen hücre
ölümünü tiplendirmeyi ve değerlendirmeyi amaçladık. Çalışmamızda 24 adet SpragueDawley tipi rat
kullanıldı. Kontrol grubuna 21 gün süreyle diğer gruplarda uygulanacak boraks’ın içinde çözündüğü çeşme
suyu gavajla günde 1 kez verildi. LD50 ve LD50/5 doz uygulanan gruplarda 5 g/kg/gün ve 1 g/kg/gün 21 gün
süreyle sodyumtetraboratdekahidrat verildi. Son grupta, akut olarak yüksek doz toksisitesini inceleme
amacıyla LD50x2 (10 g/kg/gün) 1 kez uygulandı. Dokular HematoksilenEozin ve immunohistokimyasal olarak
Fas/CD95, Caspase-3, Beclin 1 ve RIP3 primer antikorları ile boyandı. HematoksilenEozinde, kontrol
grubunda herhangi bir histopatolojik bulguya rastlanmazken LD50 ve akut dozda hafif sinusoid
genişlemesine rastlandı. FAS/CD95 ekspresyonu tüm gruplarda negatifken Beclin 1 ekspresyonu LD50
grubunda hafifti. Caspase 3 pozitifliği akut ve LD50 dozlarında hafif derecede artmış, diğer gruplarda ise
negatif oldukları tespit edildi. İmmunopozitifliğin daha çok v. centralis ve portal triad çevresinde olduğu
gözlendi. Nekroptotik hücre ölümü belirteci olan RIP3 ekspresyonu değerlendirmesinde doza bağlı olarak
ekspresyonun belirgin şekilde arttığı gözlendi. LD50 dozda daha çok v. centralis ve portal triad çevresinde
belirgin olan immunopozitifliklerin akut dozda aynı zamanda stromada da mevcut olduğu gözlendi. Sonuç
olarak, Bor, düşük dozlarda karaciğer üzerinde toksik etkiye sahip olmamakla birlikte artan doza bağlı olarak
bilhassa nekroptozis göstergesi olan RIP3 ekspresyonunda artış olması borun karaciğerde nekroptotik yani
programlı hücre nekrozu sonucu hasar yaptığını ortaya koymaktadır. Burada dikkati çeken ortak nokta hücre
ölümünün nekroz ile olmadığı bunun yerine hücrelerin kendini korumak için fizyolojik yoldan otofaji,
apoptozis ve nekroptozis yoluyla ölmek suretiyle organizmayı korumaya çalıştığını göstermektedir. Bu
bulgular Borun hepatotoksisitesinin çok yüksek düzeyde olmadığı, organizma tarafından tolere edilebildiğini
göstermektedir.
Keywords: bor,hepatotoksisite, nekroptozis, otofaji, apoptozis
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BORAKS KULLANIMINA BAĞLI KAN-TESTİS BARİYERİNDE GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLERİN
HİSTOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ.
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Amaç: Günlük yaşantıda antiseptik, antibakteriyel amaçla yaygın olarak kullanılan boraks dünya üzerinde en
yüksek rezerve ülkemizde sahiptir. Son yıllarda gelişen uzay teknolojilerindede yer almaya başlaması
nedeniyle önemli bir ekonomik katkı sağlaması beklenmekle birlikte olası toksik etkileri halen
araştırılmaktadır. Çalışmamızda bu amaçla boraks bileşiğinin kan-testis bariyerinde oluşturabileceği olası
histolojik bozuklukları değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: 24 adet Wistar-Albino tipi rat 4 gruba ayrıldı ve
bir gruba 21 gün süreyle sadece su, ikinci gruba boraksın LD50 dozu, üçüncü gruba LD50 dozunun 1/5’i 21’er
gün süreyle ve son gruba bir defada LD50x2 doz su içinde gavaj yoluyla uygulandı. 21 gün sonunda hayvanlar
sakrifiye edilerek sol testisleri alındı. Histolojik olarak takip edilen dokular immunohistokimyasal olarak PanCadherin, Claudin-1 ve Calretinin ile boyandı ve ışık mikroskobu altında incelenip değerlendirildi. Bulgular:
Kan-testis bariyerini oluşturan sıkı-bağlantı bölgelerinin yapısında bulunan claudin-1 ekspresyonu
değerlendirilmesinde bu protein ekspresyonunun sham grubuna göre LD50 grubunda belirgin olduğu,
LD50x2 grubunda oldukça belirginleştiği, LD50/5 grubunda ise hafif düzeyde artış gösterdiği görüldü. Diğer
yandan kan-testis bariyerinde claudin-1 dışında yer alan cadherin değerlendirilmesinde sham grubu ile diğer
gruplar arasında belirgin bir ekspresyon farklılığının olmadığı gözlendi. Leydig hücreleri belirteci olan
Calretinin boyaması yapıldıktan sonra yapılan sayımda ise leydig hücre sayısında anlamlı bir değişiklik
olmadığı belirlendi. Sonuç: Elde edilen bulgular bize boraksın oral yolla uzun süreli alımında testisler
üzerinde kan-testis bariyeri yapısına belirgin bir histopatolojik değişiklik yapmadığını, ancak doza bağımlı
olarak claudin-1 ekspresyonunun artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu artışın kan yoluyla seminifer
tübüllere gelen boraks bileşiğinin seminifer tübüllerin içindeki sertoli hücrelerinde stres oluşturarak kantestis bariyerinin Claudin-1 sentezi ile daha güçlenmesine katkı sağladığını düşünmekteyiz. Bu sayede
boraksın oluşturabileceği olası toksik etkilerinde önüne geçilmesi sağlanacaktır. Diğer yandan testosteron
sentezinde önemli Leydig hücre sayısında anlamlı değişme olmaması boraksın infertilite açısından etkin bir
rolü olmadığını düşündürmektedir. Bu sonuçlar bize boraksın normal dozlarda günlük alımda testislerde
kan-testis bariyeri üzerine histopatolojik bir oluşturmadığını ortaya koymaktadır.
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EFFECTS OF PROFENOFOS AND MCPA ON THE TESTİS AT ULTRASTRUCTURAL AND HORMONAL
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2

In today's world, one of the developing technologies to meet the increasing nutrient requirement in parallel
with the rapidly growing population is effective struggle with agriculture pests aimed at increasing
agricultural production. The chemical substances developed for this reason are called pesticides. Pesticides
and their products threaten the health of human and other living beings by spreading around by air, water,
soil, plants taken as food, etc. They also known as endocrine disrupting chemicals because they affect the
reproductive system as well as affect many systems with acute or chronic exposure. These compounds,
commonly used, include profenofos and 4-chloro-2-methyl-phenoxy-aceticacid(MCPA); Although the
adverse effects on the male genital tract are known, studies are limited. Therefore, in this study, MCPA and
profenofos; The aim of this study was to compare ultrastructural effects of reproductive system. In this
study; 3 groups were formed from 14 weeks old 10 male rats in each group. Only distilled water was applied
to the control group; two times per week, on determined day and time, 17 mg/kg profenofos is
administered to group of profenofos; everyday, on determined time 190 mg/kg MCPA is administered to
group of MCPA by gavage for 1 month.According to electron microscopic studies, structural degradation
was observed in spermatogenic cells and Sertoli cells in the profenofos group. In contrast to profenofos,
structural damage to cells such as gaps and cellular degeneration is more pronounced among
spermatogenic seria-forming-cells in the MCPA-treated group. Apoptosis was detected in some Leydig cells
in the MCPA-administered group. There was a statistically significant difference between free and total
testosterone measurements in the groups of profenofos and MCPA, before and after application.The
conclusion of our biochemical data with the degeneration we have seen at the structural level in the testis
appearance; profenofos and MCPA prevent the spermatogenesis process from continuing healthy.
Keywords: testis,pesticides,profenofos,MCPA,electron microscopy
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This study was conducted to investigate the effect of silymarin antioxidant added to the freezing medium
in order to reduce adverse effects on sperm parameters as a consequence of cryoinjury during human
sperm cryopreservation. Silymarin is a flavonoid derived from the extracts of seeds and fruits of the milk
thistle(Silybum marianum) plant Silymarin contains flavano-lignans and other polyphenolic compounds and
exhibit strong antioxidant properties. Samples of 20 normospermic individuals were included in the study
and were divided into 6 groups. The first group is the control group in which fresh semen samples are used
to detect cryoinjury. The other groups were established to investigate the effect of silymarin on frozen
spermatozoa in different concentrations (0 μg / ml, 20 μg / ml, 100 μg / ml, 500 μg / ml and 1000 μg / ml
silymarin).Storage was carried out in -196°C for 72 hours. The motility, plasma membrane integrity,
mitochondrial activity, acrosomal integrity were examined in all groups. In order to see the effect of freezing
and thawing on the sperm parameters, frozen-thawed groups were compared with fresh semen and the
cryopreservation process was found to negatively affect all sperm parameters (p˂0.05). Sperm parameters
were compared in groups of silymarin added to sperm freezing medium for the investigation of the effect
of silymarin on cryoinjury. The most effective silymarin concentrations for motility, plasma membrane
integrity and mitochondrial activity were found to be 100 μg /ml and 500 μg /ml. Acrosomal integrity was
best preserved in the 1000 μg /ml silymarin added group . According to our results, the addition of silymarin
antioxidant to the sperm cryopreservation medium reduced freezing damage to the sperm after freezing
and thawing. It has been the first study showing that silymarin can be used in cryopreservation of human
sperm.
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Bir takım tutarsızlıklarla birlikte, obezitenin sperm parametrelerini olumsuz yönde etkilediği bir çok çalışma
tarafından bildirilmiştir ancak vücut ağırlığının oksidatif DNA hasarı ve apoptoz üzerindeki etkileri hakkında
çok az şey bilinmektedir. Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi
Kliniği’ne ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Kliniği’ne
infertilite şikayeti ile gelen, spermiogram testi yapılan, sigara ve alkol kullanmayan, operasyon (varıkosel
gibi) geçirmeyen, kemoterapi, radyoterapi gibi bir tedavi almayan, sperm parametrelerini değiştirdiği
bilinen başka bir neden olmaksızın, 25-40 yaş aralığında bulunan, World Health Organization (WHO, Dünya
Sağlık Örgütü) VKİ kriterlerine göre obez sınafına giren 20 birey ile normal kilolu sınıfına giren 20 (kontrol
grubu) bireyin onayı alınarak, erkek obezitesinin, sperm kalitesini, morfolojisini, apopitozu ve oksidatif DNA
hasarını nasıl etkilediği değerlendirilmek için yapılmıştır. Apopitozu belirlemek için; effektör kaspazlardan 3
ve başlatıcı kaspazlardan 8 ve 9 kullanılarak immunhistokimya boyama ile bakılmıştır. Oksidatif DNA hasarını
belirlemek için; oksidatif DNA hasarına özgün, yan ürün olan 8-OHdG (8-hidroksideoksi guanozin) oranlarına
immunhistokimya bayama ile bakılmıştır Yapılan bu çalışmada, obez bireylerde, oksidatif DNA hasarının,
motilitenin, sperm konsantrasyonunun, apopitozu belirten kaspaz 3-8-9 değerlerinin ve teratozoospermi
indeksinin anlamlı (p˂0,05) düzeyde yüksek olduğu ayrıca normal morfolojiye sahip sperm miktarının
anlamlı (p˂0,05) düzeyde az olduğu gözlemlenmiştir.
Keywords: Oksidatif DNA hasarı,Apopitoz,İnfertilite,Obezite
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EXPRESSİON OF AQUAPORİN 4 İNTO EPENDYMAL CELLS OF THE RAT’S 3RD VENTRİCLE İN
DİFFERENT PHOTOPERİODS AND MELATONİN UPTAKE AND THE EFFECTS ON THE GLYMPHATİC
SYSTEM
Doktora Öğr. FATİH TAŞ - Selçuk Üniversitesi - Histoloji ve Embriyoloji
Uzm. Dr NEJAT ÜNLÜKAL - Selçuk Üniversitesi - Histoloji ve Embriyoloji
3 Araş. Gör. SEDA ATAY - Selçuk Üniversitesi - Histoloji ve Embriyoloji
4 Prof. Dr. ENDER ERDOĞAN - Selçuk Üniversitesi - Histoloji ve Embriyoloji
1

2

Brain that have a high metabolic rate, includes no lymphatic circulation for removing extracellular proteins
which accumulates over time. Instead, waste products are removed from brain by glymphatic system which
is facilitated by astrocytic aquaporin (AQP4) channels. Approximately 70% of the accumulated waste
products in brain are removed by this way. Ependymal cells, may contribute to the functioning of glymphatic
system, for cleaning the remaining waste products, via their AQP4 channels. We aimed to demonstrate
immunohistochemical expression in ependymal AQP4 channels of brain’s 3rd ventricle in different
photoperiods and melatonin uptake and effects on glymphatic system. Three groups of Wistar Albino
female rats were formed (n=7). First group was exposed in short photoperiod (8/16 hours light/dark),
second group was exposed in long photoperiod (16/8 hours light/dark) and third group was exposed in long
photoperiod + melatonin (4 mg/kg/day) for 4 weeks. Then, brain tissue samples were stained with AQP4
and melatonin-1 (ML1) receptor antibodies immunohistochemically. AQP4 and ML1 receptor antibodies
showed significantly intense immunoreaction in ependymal cells of the short photoperiod and long
photoperiod + melatonin groups (p˂0.05), whereas the same staining pattern appears to be weaker in long
photoperiod group. Inadequately cleaned metabolic waste products accumulated in brain is risk factor for
neurodegenerative disorders. Glymphatic system is one of the most important mechanisms for preventing
these disorders. Ependymal cells may also help in this function of glymphatic system, via their AQP4
channels. More intensive staining of AQP4 channels in ependymal cells of rats exposed to short photoperiod
and long photoperiod + melatonin groups, may be due to the regulatory effect of melatonin hormone which
was secreted in the darkness on AQP4 channel expression. Thus, both melatonin and AQP4 channels, due
to the positive effects on glymphatic system, may play active role in prevention of neurodegenerative
disorders.
Keywords: Aquaporin 4,Glymphatic System,Melatonin
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OBESİTY CAN BE A PREDİCTOR FOR MALE İNFERTİLİTY?
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The increasing prevalence of obesity for the recent years and a simultaneous decline in sperm parameters
suggest that obesity contributes to the male infertility. Neck circumference (NC), alternative
anthropometric measure, has been suggested to be an indices of central obesity. However, the relation of
NC with semen parameters is not yet known. The aim of the study is to investigate the correlation between
NC and other anthropometric indices of obesity with semen parameters and the potential usefulness of NC
as a predictor for male infertility. A total of 1815 patients enrolled to the Selcuk University, Andrology
Laboratory for standard semen analysis were included in this study. The semen parameters and
anthropometric data of patients were recorded. Semen parameters assessed according to WHO (2010);
sperm concentration, total sperm count, total sperm motility, progressive sperm motility, rapidly
progressive sperm motility, sperm vitality and sperm morphology included. Abnormal sperm parameters
were assessed as sperm concentration <15 ml / ml, total sperm motility <40%, progressive motility <32%,
sperm vitality < %58 and normal sperm morphology <4% (Kruger criteria). Anthropometric indices were
included body mass index (BMI), waist circumference (WC), hip circumference (HC), waist-to-hip ratio
(WHpR) and waist-to-height ratio (WHtR) and NC. Anthropometric variables were classified according to
recognized classifications of obesity and overweight. NC was positively correlated with all anthropometric
indices. All semen parameters except for sperm morphology were negatively assosiated with BMI, WC, HC,
WHpR, WHtR and NC. Sperm morphology was correlated alone with WC and WHtR. Obesity causes
significantly decrease in semen parameters. NC as an alternative indices of central obesity may use as a
predictor for male infertility.
Keywords: Semen parameters, Obesity, Antropometrik indices, Neck circumference
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INVESTİGATİON OF AUDİTORY POTENTİALS AND COGNİTİVE IMPAİRMENT İN PREMENSTRUAL
SYNDROME
2
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Objectives ant Introduction: Premenstrual syndrome (PMS), is a term used to describe somatic, cognitive,
emotional, and behavioral symptoms that occur during the luteal phase of menstrual cycle in women of
reproductive age, symptoms rapidly improve at the onset of menstruation. Materials and Methods: This
study conducted in Çanakkale 18 Mart University Medical Faculty Neurology department
electroneuromyography (ENMG) Laboratory is approved by the ethical committee on 09.03.2012 with a
number of 050.99-60. 60 volunteers between the ages of 18 and 30 were included in this study.
"Premenstrual syndrome Scale" was used to detect the syndrome. PMS/non-PMS patients were identified.
The study consisted of two groups of 30 people. Two groups were recorded in the ENMG-UP laboratory
using the OIP auditory warning and the 'oddball two tone discrimination task' method. Each test was
repeated at least twice. The recordings were made with Nihon Kohden EMG-UP device. Latency
measurements were taken from the highest point of the peak, and amplitude measurements were taken
from peak to peak with a cursor. Findings: Comparisons of P300 wave latencies obtained via sparse auditory
stimulus in PMS and non-PMS groups were made and findings are summarized in Table 1. Discussion: In
this study luteal phase of menstrual cycle are evaluated from non-PMS and PMS women. Recordings are
taken from three scalp regions -parietal and central respectively. PMS women have longer P300 wave
latencies in all regions, whereas there is no significant difference between P300 amplitude's.
Keywords: PMS, Estrogen, Progesterone, Cognitive, Neurology,p300
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THE IMPORTANCE OF FECAL TRANSPLANTATİON İN PERSONALİZED MEDİCİNE
1
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8 Doç. Dr. AHMET CEM DURAL - Sağlık Bilimleri Üniversitesi - Genel Cerrahi

It is known that intestinal microbiota feeding habits in healthy humans have a direct effect on the formation
of intestinal microbiota, while at the same time playing the most important role in the development of the
immune system. Our aim in this study is to investigate the effectiveness of this treatment method. Although
there is no consensus on how to prepare the Fecal Transplantation material, the "Amsterdam protocol" is
the most prevalent. The solution prepared according to this protocol is suspended using a filter or steel
strainer to remove particles. These suspensions are used by injectors. Different diluent materials have been
used in various studies and it is recommended non-bacteriostatic 0.9% saline solution. Fecal
Transplantation was successfully applied to cases between 2 and 90 years old, when the work has done up
to these days was examined. The most common indication in childhood and geriatric population is pseudo
membranous enterocolitis; Inflammatory bowel disease, Irritable bowel syndrome, chronic diarrhea /
constipation, solitary rectal ulcer and other chronic colon ulcers associated with the gastrointestinal tract
in adulthood. Studies demonstrating efficacy of fecal transplantation are often focused on the treatment
of Clostridium difficile infection, which is resistant to treatment or recurrence. All of the characteristics such
as age, donor selection, post-transplantation process management, environmental factors, especially the
diseases that the recipient and donor carry, the amount of drug given during the preparation process all
show how individualized treatment of fecal transplantation is.
Keywords: Personalized medicine, Fecal transplantation, Neurodegenerative diseases
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HUZUREVLERİNDEKİ YAŞLILARIN YALNIZLIK, DEPRESYON, UMUTSUZLUK DURUMLARI VE BU
KAVRAMLARIN BİRBİRLERİ İLE İLİŞKİSİ
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2

Bu araştırmanın amacı; huzurevlerindeki yaşlıların yalnızlık, depresyon, umutsuzluk durumları ve bu
kavramların birbirleri ile ilişkilerini belirlemektir. Araştırma, Türkiye’nin bazı illerinde yer alan
huzurevlerindeki 263 yaşlı üzerinde yapılmıştır. Çalışma öncesinde bir üniversitenin etik kurulundan onay,
çalışmanın yapılacağı illerdeki huzurevi müdürlüklerinden ve yaşlılardan yazılı izinler alınmıştır. Veriler soru
formu, Yalnızlık, Geriatrik Depresyon ve Beck Umutsuzluk Ölçekleri ile toplanmıştır. Veriler bilgisayar
ortamında sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, cronbach alfa, bağımsız gruplarda t testi, one way-ANOVA
ve korelasyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Yaşlıların %54.4’ü erkek, %43.3’ü 65-69 yaş grubunda,
%37.3’ü okuryazar değil, %55.5’i dul/boşanmış, %50.6’sı 1-5 yıldır huzurevinde yaşamakta, %23.2’si
huzurevine kendi isteğiyle gelmemiş, %37.3’ü huzurevinde yaşamaktan memnun, %48.7’si huzurevinde
yaşamayı başkalarına kısmen önermektedir. Yaşlıların yalnızlık ortalaması 47.0±6.9 normalin biraz üzerinde,
ölçeğe göre %15.6’sı olası, %63.9’u ise kesin depresif ve umutsuzluk ortalaması 11.3±5.1 normal düzeydedir.
Geliri ve okuryazarlığı olmayan, sağlığını çok kötü olarak algılayan, 11 yıl ve üzeri zamandır huzurevinde
yaşayan, huzurevine kendi isteği ile gelmeyen, odasında 3 ve üzerinde kişi ile kalan, huzurevinden hiç
memnun olmayan, ziyaretçisi ara sıra gelen/hiç gelmeyen, kendi evinde yaşamayı tercih eden ve sürekli
huzurevinden çıkarılma endişesinde olanlar diğerlerine göre daha fazla yalnızlık yaşamaktadır. 70 yaş ve
üzerinde olan, okuryazar olmayan, sağlığını kötü olarak algılayan, kronik hastalık/ları olan, reçeteli ilaç
kullanan, huzurevine kendi isteği ile gelmeyen, huzurevinden hiç memnun olmayan, ziyaretçisi hiç
gelmeyen, sürekli huzurevinden çıkarılma endişesi yaşayan, huzurevinde yaşamayı kimseye önermeyen ve
çocuklarının yanında yaşamayı tercih edenlerin diğer gruptakilere göre daha depresif olduğu saptanmıştır.
75 yaş ve üzeri, okuryazar olmayan, sağlığını kötü olarak algılayan, kronik hastalık/ları olan, reçeteli ilaç
kullanan, dul/boşanmış olan, huzurevine kendi isteği ile gelmeyen, çocuklarının yanında yaşamayı tercih
eden, sürekli huzurevinden çıkarılma endişesi yaşayan, huzurevinde yaşamayı kimseye önermeyen,
huzurevinden hiç memnun olmayan ve ziyaretçisi hiç gelmeyenlerin diğerlerine göre umutsuzluk düzeyleri
daha düşüktür. Yaşlıların yalnızlık, depresyon ve umutsuzluk düzeyleri arasında ileri düzeyde pozitif yönde
ilişki olduğu saptanmıştır.
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Corresponding Author: Araş. Gör. NİLAY TURAÇ

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
765

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

HEMŞİRELİK VE DUYGUSAL ZEKÂ
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Duygusal zekâ; sosyal zekânın bir formu olarak bireyin kendine ve başkalarına ait duyguları izleyebilme, bu
duygular arasında ayrım yapabilme ve bu süreçlerden elde etmiş olduğu bilgiyi düşünce ve davranışlarında
kullanabilme yeteneğidir. Salovey ve Mayer (1990), duygusal zekâ tanımını; duygularının farkında olmak,
duygularla başa çıkabilmek, kendini motive etmek, başkalarının duygularını fark etmek ve ilişkileri
yürütebilmek olmak üzere beş ana başlık altında incelemişlerdir. Kısaca ‘duyguların akıllıca kullanımı’
biçiminde tanımlanan duygusal zekâ, aynı zamanda, kendini kontrol etme, heyecan/heves, kararlılık, kendini
motive etme yeteneği ve alturizm kavramlarını da kapsamaktadır. Duygusal zekâ becerilerinin gelişmiş
olması, bireyin meslek yaşamında başarılı olması ve olumlu kişilerarası ilişkiler sürdürebilmesi açısından
önemlidir. Sosyal psikoloji ve hemşirelik literatüründe giderek daha fazla yer bulan duygusal zekânın,
başkalarını anlama ve etkili bir yönetici olma bağlamlarında önemli rol oynadığı belirtilmektedir. Bu yönüyle
duygusal zekânın, sağlık bakımı ile yakın ilişkili bir kavram olduğu kabul edilmektedir. Ülkemizde yönetici
hemşireler üzerinde yapılan bir çalışmada, hemşirelerin duygusal zekâ yetenekleri ile liderlik davranışları
arasında pozitif yönde yüksek bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bir başka çalışmada ise hemşirelerin duygusal
zekâ becerileri ile iş doyumları arasında olumlu bir ilişki bulunduğu saptanmıştır. Duygu, hemşirelik
uygulamalarının temelini oluşturmaktadır. Sağlık bakım sistemi içerisinde önemli bir role sahip olan
hemşireler, hizmet sunumu esnasında duygu yüklü çevreler ile ilişki kurup bunu sürdürmektedir.
Hemşirelerin, hastalara iyileşme süreçlerinde yardımcı olmak ve hastalar ile ailelere duygusal destek
sağlamak amacıyla uygulamalarında duygularını nasıl kontrol edeceklerini bilmeleri gerekir. Hemşirelerin
duygusal zekâ becerilerinin geliştirilmesi, çalışmaları esnasında duygularını kontrol edebilmelerine ve
psikolojik stres insidansının düşmesine yardım edecek; dolayısıyla bu durum hemşirelere, hastalara ve
kurumlara yarar sağlayacaktır. Ülkemizde, hemşirelik bölümü öğrencilerinin duygusal zekâ düzeylerini
belirlemek amacıyla yapılan çeşitli çalışmalar, öğrencilerin duygusal zekâlarının orta düzeyde ya da orta
düzeyin altında olduğunu ortaya koymaktadır. Duygusal zekâ becerileri öğrenme yoluyla geliştirilebilir. Bu
nedenle hemşirelik örgün eğitim ve hizmet içi eğitim programlarında öğrencilerin ve hemşirelerin duygusal
zekâ becerilerinin gelişimini destekleyecek konulara yer verilmelidir.
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ANNELİK HÜZNÜ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
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Gebelik, doğurgan dönemdeki tüm kadınların yaşayabileceği fizyolojik bir süreçtir. Gebelik ve annelik
dönemi pek çok kadın açısından anksiyete bozukluğu, depresyon, yeme bozukluğu, psikoz gibi psikiyatrik
hastalıklara yatkınlığın arttığı bir dönem olabilmektedir. Postpartum dönemde ortaya çıkan duygusal
sorunlar; annelik hüznü, postpartum depresyon ve postpartum psikoz olarak sıralanmıştır. ‘’Annelik hüznü’’
yeni anne olmuş kadınların birçoğunun deneyimleyebileceği bir durumdur. Annelik hüznü, birkaç haftada
azalarak sonlanan normal bir reaksiyon olarak kabul edilmektedir. Ancak bazı kadınlarda bu durum kuvvetli
ve uzun süreli bir depresyona dönüşebilir. Annelik hüznünün belirtileri; uyku bozukluğu, ağlama, yorgunluk,
sıkıntı, endişe, sinirlilik, irritabilite, duygu durumda hızlı değişiklikler, konsantrasyon güçlüğü, eleştiriye aşırı
duyarlılık, kayıp ve keder duyguları, depresyon olarak sıralanmıştır. Ortak bir tanımının olmayışından ötürü,
annelik hüznünün bildirilen insidansı değişiklik göstermekle birlikte, literatürde annelik hüznünün
postpartum dönemdeki kadınların %50-85’ini etkilediği bildirilmektedir. Annelik hüznü yaşama, postpartum
depresyonu hazırlayan faktörler arasında sayılmaktadır. Bu nedenle annelik hüznü yaşayan kadınlar,
postpartum depresyonun ya da psikozun varlığının gözden kaçırılmaması yönünden izlenmelidir. Annelik
hüznü yaşayan kadınlar, aileleri ve sağlık personeli tarafından desteklenmeli, bu durum ile nasıl baş
edecekleri konusunda bilgilendirilmeli ve bebek bakımına yönelik bilgi eksiklikleri saptanarak giderilmelidir.
Hemşireler tarafından, annelerin postpartum dönemdeki bakım gereksinimleri saptanarak gereken bakım
ve destek sağlanmalıdır. Ayrıca, annelerin annelik rolüne uyum sağlamalarına yardımcı olunarak postpartum
dönemdeki sorunlar en aza indirilmeye çalışılmalıdır.
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PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE YATAN BİREYLERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI İLE HEMŞİRELİK
BAKIMINI ALGILAYIŞLARININ TRAVMA SONRASI BÜYÜME DÜZEYİNE ETKİSİ*
1

Araş. Gör. BUKET ŞİMŞEK ARSLAN - Akdeniz Üniversitesi - Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Prof. Dr. KADRİYE BULDUKOĞLU - Akdeniz Üniversitesi - Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

2

Bu çalışma, psikiyatri kliniğinde yatan bireylerin stresle başa çıkma tarzları ile hemşirelik bakımını
algılayışlarının travma sonrası büyüme düzeyine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipte
olan bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde Şubat 2016-Şubat 2017 tarihleri
arasında yapılmıştır. Çalışmada örneklem güç analizi yöntemiyle belirlenmiş olup, toplam 122 birey ile
çalışma tamamlanmıştır. Veriler, “Kişisel Bilgi Formu”, “Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ)”, “Hastanın
Hemşirelik Bakımının Algılayış Ölçeği (HHBAÖ)” ve “Travma Sonrası Büyüme Envanteri (TSBE)” kullanılarak,
yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Veriler, SPSS 23.0 paket programında analiz edilmiştir.
Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalamasının 37±11 olduğu, %54.9’unun kadın olduğu saptanmıştır. Ayrıca
katılımcıların %63.9’unun psikotik özellikli olmayan bir hastalığa sahip olduğu, tedavi sürelerinin 8±9 yıl,
psikiyatri kliniğine yatış sayılarının 3±4 olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların stresle başa çıkmada etkili
yöntemleri kullandığı (54.95±14.74), hemşirelik bakımından memnun oldukları (25.73±12.41) ve yüksek
düzeyde travma sonrası büyüme gösterdikleri (66.56±26.23) saptanmıştır. Ölçekler arasında yapılan
korelasyonda SBTÖ (p< .001) ve HHBAÖ (p= .001) ile TSBE arasında istatistiksel olumlu yönde bir sonuç
bulunmuştur. Çalışmaya katılan bireylerin, stresle etkili başa çıkma tarzlarını kullanmasının ve hemşirelik
bakımı kaliteli olarak algılamasının travma sonrası büyüme düzeyini olumlu yönde etkilediği bulunmuştur.
Bu sonuçlar ışığında, psikiyatri kliniğinde çalışan hemşireler ruhsal hastalığı olan bireylere etkili başa çıkma
yöntemlerini öğreterek ve nitelikli, bireye özgü hemşirelik bakımı vererek, bireylerin travma sonrası büyüme
düzeylerine katkıda bulunabilirler.
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Birey yaşamının herhangi bir döneminde kendisinin ya da bir yakınının hastalık tanısı almasıyla karşı karşıya
kalabilir. Birey bu durumla karşılaşana kadar ise hastalık sürecinin olumsuz etkilerini düşünmez. Hastalık
tanısı almış olmak, bireye yüklediği olumsuz etkiler nedeniyle travmatik yaşam olayları arasında
sayılmaktadır. Bu derleme çalışmasının amacı, birey için ruhsal hastalık tanısı almanın travmatik bir deneyim
olarak kabul edilmesinin nedenlerini incelemek ve ruhsal hastalık tanısı alan bireylerde travma sonrası
büyümenin sağlanabilmesi için psikiyatri hemşiresinin rol ve sorumluluklarını gözden geçirmektir. Ruhsal
hastalıkların travmatik yaşam olayları arasından sayılmasının nedenleri, psikopatolojik belirtilerin birey
üzerindeki etkileri, ruhsal hastalığa sahip bireyin toplum içinde damgalanması ve damgalamanın getirdiği
olumsuz yaşantılar olarak sıralanabilir. Bütün travmatik yaşam olayları, bireyde olumlu ve olumsuz
değişimlere neden olabilir. Travma sonrası büyüme kavramı, travmatik yaşam olaylarından sonra
görülebilecek olumlu değişimler için kullanılır. Psikoz tanılı bireylerde yapılan çalışmalarda, ruhsal hastalık
tanısından sonra bireylerde yaşamın anlamının değişmesi, benlik algısının değişmesi ve başkalarıyla
ilişkilerinin değişmesi gibi alanlarda büyüme ve gelişme gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ruhsal hastalık
tanısı alan bireylerin bakımını üstlenen ve klinikte onlarla sürekli birlikte olan psikiyatri hemşirelerinin
bireylerin travma sonrası büyümesine katkı sağlayabilecekleri düşünülmektedir. Psikiyatri hemşireleri,
bireyin sorunlarla baş etme, değişme ve gelişme gücü olduğuna ve hastalık durumunun bireyin gelişimi için
bir fırsat olduğuna inanan bir felsefe ile eğitim alırlar. Bu bağlamda psikiyatri hemşireleri, ruhsal hastalık
tanısı alan bireylerin yaşadıkları durum ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşmalı, bu deneyimden anlam
çıkarmalarını sağlamalı, duruma ilişkin yanlış inançlarını düzeltmeli ve bakımlarını elde ettikleri bilgiler
ışığında sürdürmelidir. Ayrıca psikiyatri hemşireleri bireyin anksiyetesini azaltmalı, etkili başa çıkma
yöntemlerini öğretmeli ve bireyin kullandığı uyumsuz şemaları fark ederek değiştirmeye çalışmalıdır. Bunları
uygulayan psikiyatri hemşirelerinin bireylerin travma sonrası büyümelerine katkıda bulunacağı
düşünülmektedir.
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Çoklu ilaç kullanımı, birden fazla ilaç kullanımını ifade etmektedir. Literatürde, genellikle ilerleyen yaşla
birlikte çoklu ilaç kullanımı oranının arttığı belirtilmektedir. Konuyla ilgili çalışmalar incelendiğinde
çoğunlukla yaşlı grupta çoklu ilaç kullanımı ile ilgili araştırmalar yapıldığı görülmektedir. Ancak çoklu ilaç
kullanımı psikiyatride de oldukça sık başvurulan tedavi yöntemlerindendir (Kingsbury ve Simpson, 2001;
Akkişi Kumsar ve Dilbaz, 2012; Yenilmez ve ark., 2012). Çoklu ilaç kullanımının tercih nedenleri, mevcut
tedavinin etkinliğini artırmak, yan ve toksik etkileri azaltmak ya da ortadan kaldırmak olarak belirtilmektedir.
Ancak beklenen yararlarının yanı sıra çoklu ilaç kullanımının, zaman zaman farklı sorunlara da neden olduğu
bilinmektedir (Şahin ve ark., 2009). Bu derlemede amaç kronik psikiyatri hastalarında çoklu ilaç kullanımının
hastaların tedaviye uyumu ile ilişkisine dikkat çekmektir. Psikiyatride konu ile ilgili yapılan çalışmalar,
%70’lere varan oldukça yüksek oranlarda çoklu ilaç kullanımının olduğunu ortaya koymaktadır (Yenilmez ve
ark., 2012). Ancak çoklu ilaç kullanımının güvenirliği ve etkinliğine dair yeterli kanıt olmadığından,
hekimlerin çoklu ilaç kullanımına daha çok deneyimlerine göre karar verdiği belirtilmektedir (Uluoğlu, 2007).
Buna bağlı olarak hekimlerin hasta için en doğru ilaca karar verme sürecinde, tedavide yaptığı ilaç
değişiklikleri ve çoklu ilaç kullanımı hastaların tedaviye uyumunu olumsuz etkileyebilmektedir. Bu
değişiklikler ilaçlarla ilgili yeterli bilgisi olmayan hastaların sağlık personeline olan güvenin sarsılmasına ve
tedaviye uyumsuzluğuna neden olmaktadır. Bunun yanı sıra hastaların ilaçları ile ilgili bilgi, inanç ve
tutumları da tedaviye uyumunu olumlu ya da olumsuz doğrudan etkilemektedir (Şen, 2012). Tedaviye
uyumun çok önemli olduğu psikiyatrik hastalıklarda büyük oranlarda tedaviye uyum sorunlarının yaşandığı
araştırmalarla ortaya konmuş durumdadır. Özellikle şizofreni ve bipolar bozukluklarda yaşanan relapsların,
çoğunlukla ilaçların aniden bırakılmasına bağlı geliştiği belirtilmektedir. İlaçların bırakılmasının sebepleri
arasında çoklu ilaç kullanımının önemli bir yeri olduğu düşünülmektedir (Rupnow, 2007). Sonuç olarak çoklu
ilaç kullanımının kaçınılmaz olduğu durumlarda, bu durumun hastalar üzerindeki etkilerinin incelenmesi
önemlidir. Buna göre hastalara tedavileri ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılarak, tedaviye uyumlarının
artırılabileceği düşünülmektedir.
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Amaç: Üniversite öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılığı prevelansını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı türde yapılmıştır. Araştırma 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde
önceden belirlenen Selçuk Üniversitesi öğrencilerinden toplanmıştır. Araştırmanın, akıllı telefonu kullanan
ve araştırmaya katılmayı kabul eden 146 öğrenci örneklem grubunu oluşturmuştur. Verilerin
toplanmasında; sosyo-demografik bilgi formu ve “Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu (ATBÖ-KF)”
kullanılmıştır. Ölçek, akıllı telefon bağımlılığı riskini ölçmek için geliştirilen, 10 maddeden oluşan ve altılı
Likert dereceleme ile değerlendirilen bir ölçektir. Ölçek maddeleri 1’den 6’ya doğru puanlandırılmıştır. Ölçek
puanları 10-60 arasında değişmektedir. Testten elde edilen puan arttıkça bağımlılık için riskin arttığı
değerlendirilmektedir. Araştırmanın verileri SPSS 18.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir.
Veriler değerlendirilirken sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma hesaplanmış Mann Whitney U ve t testi
kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin sosyodemografik özellikleri incelendiğinde, yaş ortalaması 23.12±2.07
ve % 53.2’si erkektir. Öğrencilerin %38.6’sının akıllı telefonu ile günde 6 saat ve üzeri ilgilendiği ve % 46.3’ü
ise kendisi akıllı telefon bağımlısı olarak değerlendirmediği saptanmıştır. Öğrencilerin ATBÖ-KF puan
ortalaması ise 46.34±2.32’dir. Erkeklerin ATBÖ-KF puan ortalamaları kızların puan ortalamasında daha
yüksek olup, fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Akıllı telefonu ile günde 6 saat ve üzeri ilgilenenlerin
puan ortalaması daha az süre ilgilenenlerden daha yüksek olup fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05).
Kendisini bağımlı olarak değerlendirenlerin ATBÖ-KF puan ortalaması değerlendirmeyenlerden daha yüksek
olup fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Sonuç: Akıllı telefon bağımlılığı yönünden erkekler, akıllı
telefonuyla günde 6 saat ve daha fazla ilgilenenler ve kendisini bağımlı olarak değerlendirmeyenler risk
grubundadır.
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Psikiyatri kliniklerinde kendisine ve çevresine zarar verme davranışında bulunan hastaları kontrol etmek için
fiziksel tespit kullanılır. Fiziksel tespit hastayı fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden olumsuz etkilemektedir.
Bu nedenle fiziksel tespit uygulanmadan önce fiziksel tespit yerine kullanılabilecek alternatif yöntemler
kullanılmalıdır. Alternatif yöntemlerin kullanılması fiziksel tespit sayısının azaltılmasında da önemli rol
oynamaktadır. Fiziksel tespit kullanımında klinikteki hastaların özellikleri dikkate alınmalı ve kontrendike
durumlarda fiziksel tespit uygulanmamalıdır. Sağlık kurumları tarafından fiziksel tespitin etik ve yasal boyutu
dikkate alınarak, fiziksel tespit uygulama rehberi hazırlanmalıdır. Bu rehberde uygulamada dikkat edilmesi
gereken durumlar, gerekçeleri ile birlikte belirtilmelidir. Böyle bir rehber sağlık kurumunu, hemşireyi ve
hastayı yasal problemlere karşı korumak açısından önemlidir. Tespit edilen hasta için yoğun hemşirelik
bakımı uygulanmalı, sık sık kontrol edilmeli ve sürece ilişkin düzenli kayıt tutulmalıdır. Bu kapsamda, bu
derlemenin amacı fiziksel tespite ilişkin genel bilgi vermek, yasal ve etik boyutunu incelemek,
kullanılabilecek örnek bir fiziksel tespit uygulama rehberi sunmak ve tespit altındaki hastaya psikiyatri
hemşireliği yaklaşımı hakkında bilgi vermektir.
Keywords: Fiziksel tespit; uygulama rehberi; psikiyatri hemşireliği; psikiyatri kliniği
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Fiziksel tespit, saldırgan hastaları kontrol etmek için ilkel toplumlardan beri uygulanmaktadır. On dokuzuncu
yüzyılın sonlarına doğru fiziksel tespit uygulaması ile ilgili etik konular gündeme gelmiştir. Avrupa
ülkelerinde, fiziksel tespitin gerekli olmadığı ve bunun ortadan kaldırılabileceği düşüncesi hakim iken,
Amerika’da ise fiziksel tespitin gerekli ve kaçınılmaz bir uygulama olduğu düşüncesi hakim olmuştur. Bu
nedenle 20. yüzyılda Amerika başta olmak üzere birçok ülkede fiziksel tespit kullanımı iyice yaygınlaşmaya
başlamıştır. Yirminci yüzyılın sonlarına doğru (1980) fiziksel tespitin hastalar açısından boğulma, kırık-çıkık,
basınç ülserleri, depresyon belirtileri, kızgınlık, inkontinans, konstipasyon gibi komplikasyonlara hatta bazı
vakalarda ölüme yol açması nedeniyle kullanımında kısıtlamalar gündeme gelmiştir. Yaklaşık 30-40 yıldır
fiziksel tespit kullanımının azaltılması için birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda fiziksel tespit azaltma
programı kapsamında bazı müdahaleler (hasta eğitimi, personel eğitimi, krize müdahale ekibi oluşturma,
alternatif yöntemler) kullanılarak fiziksel tespit kullanımı önemli derecede azaldığı görülmüştür. Bu
bağlamda, bu seminerin amacı, fiziksel tespit azaltma programları altında yapılan müdahaleler ve bu
müdahalelerin kullanıldığı çalışmaların sonuçları hakkında bilgi vermektir.
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Ruhsal hastalık birey, aile ve toplum yaşamının her alanını olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Hem
dünya genelinde hem de ülkemizde yeti yitimine ve işlevsellik kaybına neden olan en önemli problemlerden
biridir. Dünyanın her yerinde ruhsal hastalık deneyimleyen bireyler inancına ve içinde yaşadığı kültür ve
topluma göre bir anlam yükler. Yüklediği bu anlama yönelik nedensel açıklamalar getirir. Her toplumun
sahip olduğu inanç ve değerler farklı olduğu için ruhsal hastalığa yüklenen anlamlar da toplumdan topluma
değişmektedir. Ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve tutumlar geçmişten günümüze kadar diğer hastalıklara
olan inanç ve tutumlardan farklı olmuştur. Bu farklılıktan dolayı ruhsal hastalıklarda yardım arama
davranışları da farklılık göstermiştir. Yardım arama davranışı, normal bir şekilde devam eden bir yaşamı
olumsuz etkileyen herhangi bir durum karşısında birey, aile ve toplumun normal yaşamındaki denge
durumunu yeniden kazanmak için bazı kaynaklara yönelmesidir. Ruhsal hastalıklarda bireyler bozulan
yaşam dengesini yeniden sağlamak için çeşitli kaynaklara yönelik yardım arama davranışı göstermektedir.
Bu yardım arama davranışı sağlık hizmeti veren sağlık kuruluşlarına başvurma şeklinde olabildiği gibi tıp dışı
tedavi edici din görevlisi hoca, din görevlisi olmayan hoca, falcı ya da üfürükçülere de olabilmektedir. Bu
kişilerin bulunduğu mekanlarda muska açma, dua okuma, su dökme, kurşun dökme, yatırda yatırma gibi
çeşitli geleneksel uygulamalar yapılmaktadır. Bireylerin yardım arama davranışı yaş, cinsiyet, eğitim
durumu, hastalık hakkındaki inanç ve tutumu, sosyoekonomik düzey gibi etkenler belirleyici olabilmektedir.
Özellikle eğitim durumu ve ruhsal hastalığa yönelik inanç ve tutum sağlık kuruluşlarına başvuruda belirleyici
olabilmektedir. Tıp dışı kişilere başvuran bireyler de tıbbi tedaviden yarar görmeme, tıbbi tedavinin işe
yarayacağına inanmama, ilaç kullanmak istememe ve başka çaresinin olmaması gibi nedenlerle başvuru
yapmaktadır. Tıp dışı yardım arama davranışının nedenlerini bilmek hastaları profesyonel yardım aramaya
yönlendirmek açısından son derece önemlidir. Bu makalenin amacı, ruhsal hastalıklarda bireylerin yardım
arama davranışları olarak nerelere başvuruda bulundukları, nedenleri, olumsuzlukları ve tıp dışı uygulanan
uygulamalar hakkında genel bir bilgi vermektir.
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Romatoid artrit (RA) kronik sistemik inflamatuar bir hastalıktır. Genetik faktörler, seks hormonları ve bazı
immün tetikleyiciler patogenezde rol almaktadır. Antropolojik çalışmalarda 2. parmak (2D) ve 4. parmak
(4D) uzunluk oranları (2D: 4D) sıklıkla kullanılmaktadır. Fetüsün testosteron düzeyi ile 2D:4D arasında
negatif bir korelasyon olduğu saptanmıştır. Bu nedenle erkekler kadınlara göre daha düşük 2D:4D’ ye
sahiplerdir. Yapılan çalışmalarda 2D:4D ile farklı genetik birçok hastalık arasında ilişki olduğu saptanmıştır.
Bu çalışmada romatoid artrit ile 2D:4D arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır. Çalışmaya Fırat
Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı polikliniklerine başvuran 18-65 yaş arası, sağ el baskın,
deformitesi olmayan, vücut kitle indeksi 20-25 kg/m2 olan 70 RA tanılı hasta ile 50 sağlıklı gönüllü alınmıştır.
2D:4D elde etmek için 2. parmağın uzunluğu 4.parmağın uzunluğuna bölünmüştür. Veriler uygun istatistik
testleri ile analiz edildi. P < 0.05 anlamlılık sınırı olarak kabul edildi. Kontrol grubu 23 (% 47.1)’ü erkek, 27 (%
52.9)’si kadın; RA grubu 16 (% 23.9)’sı erkek ve 51(% 76.1)’i kadın katılımcıdan oluşuyordu. RA grubunda yaş
ortalaması 49±11.7, kontrol grubunda 38±8.61’di. RA grubunda 2D:4D ortalaması 0.95±0.03, kontrol
grubunda 0.96±0.02’di. İki grup arasında 2D:4D açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p˃0.05).
Erkek cinsiyet için 2D:4D açısından iki grup arasında farklılık yoktu (p˃0.05), fakat kadın cinsiyet için RA
grubunda daha düşüktü (p<0.01). 2D:4D≥1 olanlar için gruplar arasında fark yoktu (˃0.05). 2D:4D<1
olanlarda ise RA grubunda 2D:4D daha düşüktü (<0.05). RA grubunda kadın cinsiyet için 2D:4D ile yaş
arasında negatif korelasyon vardı (r= - 0.466, p=0.01). 2D:4D ile seropozitif ve seronegatif RA hastaları
arasında korelasyon yoktu. Cinsiyete göre 2D:4D’ ye bakıldığında; RA grubunda erkeklerde istatiksel olarak
anlamlı olmasa da daha yüksek olması ve kadın cinsiyet açısından ise daha düşük 2D:4D’ ye sahip olmaları
testosteron düzeyi ile arasında negatif korelasyon olan 2D:4D’ nin RA ile ilişkisi olabileceğini
düşündürmektedir. Özellikle bu oran kadın cinsiyet için 2D:4D<1 olanlarda daha güçlü gibi görünmektedir.
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PRİMER SJÖGREN SENDROM’UNDA ATİPİK PREZENTASYON; AKUT TRANSVERSE MİYELİT
2
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Sjögren sendromu (SS) kronik otoimmun bir hastalık olup lakrimal ve tükrük bezi fonksiyonlarında azalma
ile karekterizedir. Primer form ve sıklıkla sistemik lupus eritematozus, romatoid artrit gibi romatizmal
hastalıklara eşlik eden sekonder formu bulunmaktadır. Hastalık pek çok doku tutulumu ile multiorgan
sistemini etkileyebilir. Çeşitli nörolojik bulgular SS’ de görülebilir. Periferik nöral sistem (PNS) değişik
biçimlerde tutulabilir ve periferal nöropati hastaların yaklaşık % 10’ unda görülmektedir. SSS tutulumu
sıklıkla diffuse, fokal/multifokal, spinal kord tutulumu şeklindedir. Akut transvers miyelopati (ATM) veya
longitudinal ekstensive miyelopati anti aquaporin-4 antikorları ile ilişkili olup nöromiyelitis optika
spekturumu içinde değerlendirilir. ATM kazanılmış nöro-immunolojik spinal kord bozukluğudur. Akut
başlangıçlı halsizlik, duyusal değişiklikler, mesane ve barsak işlev bozukluğu ile prezente olur. ATM sıklıkla
postenfeksiyöz olarak görülse de sistemik romatizmal hastalıklar ile ilişkili olabilmektedir. Biz bu yazıyla SS’
nin ender bir prezentasyon şekli olan ATM olgusunu sunmayı ve ATM olgularında SS’ ye dikkat çekmeyi
amaçladık. Kronik sistemik hastalık öyküsü olmayan 41 yaşında bayan olgu ani gelişen her iki alt
ekstremitede güçsüzlük, idrar yapmada güçlük yakınmaları ile acil servise başvuruyor. Yapılan beyin ve
spinal kord manyetik rezonans (MRG) görüntülemesinde C5-T9 düzeyinde spinal kordda kalibrasyon artışına
neden olan, IVKM sonrası periferel ağırlıklı kontrastlanan, STIR'da diffüz intramedular intensite artışı
şeklinde transverse miyelit ile uyumlu bulgular görülüyor. Viral ve bakteriyel serolojisinde özellik
saptanmıyor. Kuru göz, ağız semptomları ve el küçük eklemlerinde ağrı yakınmaları sebebiyle hastayı
değerlendirdik. ANA (IFA) 1/3200 titrede +4, ENA panelinde; anti- SSA/SSB, Ro-52 pozitif saptandı. Minör
tükrük bezi biyopsisinde Chisholm-Mason skoru 4 saptanarak primer SS tanısıyla tedaviye başlandı. 1 gr/gün
metilprednisolon 12 gün, plazmaferez 7 gün boyunca uygulandı. 1 mg/kg/gün metilprednisolon ve
siklofosfamid 1 gr/ay tedavisi planlandı. Takipde mesane kontrolünde düzelme ve kas gücünde düzelme
saptandı. Nörolojik bulguları olan genç hastalarda ayırıcı tanıda SS’nin akılda tutulması tedavi yanıtını
olumlu olarak etkilemektedir.
Keywords: sjögren sendromu,nörolojik tutulum,akut transvers myelit
Corresponding Author: Uzm. Dr AHMET KARATAŞ

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
773

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

INVESTIGATION OF CONTRIBUTION AND CONTINUOUS ANXIETY LEVELS OF ACTIVE SPORTS
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Introduction and Objective: Anxiety is an unpleasant emotional state, characterized by a sense of peril,
unease, tension and fear that can lead to a person's peril. Active sport can affect the level of anxiety. For
this reason, it was done to examine the state and trait anxiety situations of the active sportsmen and to
evaluate the relationship. Materials and Method: This research is a descriptive relational type. The universe
of the research has created individuals who come to a center and actively play sports. A questionnaire was
applied to all the subjects who did not go to sample selection method and agree to participate in the survey.
71 individuals who agreed to participate in the study constituted the sample of the study.
Sociodemographic information form and Spielberg State and Trait Anxiety Inventory were used to collect
data. The data were collected by face-to-face interview technique. Number distribution, t test and Pearson
correlation analysis were used in the evaluation of the data. Results: The average age of the participating
individuals was 31.24 ± 3.14, 71.3% were male, 47.2% were married and 62.1% were sporting for 6-10 years.
The average state anxiety scores of the individuals were found to be 47.43 ± 3.71, and the average of
continuous anxiety scores was found to be 58.75 ± 4.47. There was a strong positive correlation between
state anxiety and trait anxiety (r: 0,742, p: 0,02). Conclusion: It was concluded that women, bachelors, and
those who have been playing sports for over 11 years, have lower status and trait anxiety scores. In addition,
as the level of state anxiety increases, the result of constant loss is increased.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA RUH SAĞLIĞI OKURYAZARLIĞI
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Ruh sağlığı okuryazarlığı, ruhsal hastalıkları tanıma yönetme ve önlemede yardımcı olan bilgi ve inanışlardır.
Sağlık çalışanları acil servis, yoğun bakım üniteleri, genel sağlık birimleri gibi ortamlarda fiziksel rahatsızlığa
eşlik eden ruhsal rahatsızlığı olan hastalar ile düzenli temas halindedirler. Ruh sağlığı okuryazarlığı
konusunda yeterli donanıma sahip olmayan sağlık çalışanları ruh sağlığı bozulan birey ile çalışırken korku ve
kaçınma davranışı sergileyebilirler. Kokma ve kaçınma davranışından kaynaklanan anksiyete nedeniyle
hasta ile etkili tedavi edici ilişki kuramayabilir. Toplumda ruhsal hastalıklara yönelik damgalama ve olumsuz
tutumlar sergilenebilmektedir. Bu konuda yapılan bir çalışmada, sağlık çalışanlarının genel topluma oranla
daha fazla olumsuz davrandıkları ve ayrımcılık yaptıkları ortaya çıkmıştır. Hemşirelerin ruh sağlığı bozulan
bireye yaklaşımlarının değerlendirildiği bir çalışmada, hemşirelerin hastalara karşı korku, suçlama ve
olumsuz davrandıkları bu durumun hasta bakımına olumsuz yansıdığı belirtilmektedir. Yapılan bir başka
çalışmada sağlık çalışanlarının ruhsal sağlık okuryazarlığındaki eksiklik nedeniyle ruh sağlığı bozuk bireylere
yeterli bakımı sağlayamadıkları belirtilmektedir. Sağlık çalışanlarında ruhsal hastalığa karşı gelişen olumsuz
tutumlar kültürel, sosyal ve inanç sistemleri gibi faktörlerden etkilenmektedir. Sağlık çalışanlarında ruhsal
sağlık okuryazarlığı konusunda yapılan sistematik derlemede, ruh sağlığı bozulan birey ile çalışan sağlık
çalışanlarında ruhsal sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Aynı çalışmada sağlık
çalışanlarında ruhsal sağlık okuryazarlığının az olması, tedavi ve bakım süreçlerinde engel oluşturduğu ve
sağlık çalışanlarına kapsamlı eğitimler sağlanmasının önemli ve gerekli olduğu vurgulanmaktadır. Sağlık
çalışanlarında ruhsal sağlık okuryazarlığı konusunda çalışmalar yapılarak sağlık çalışanlarının ruh sağlığı
bozulan birey ile çalışma konusunda yaşadıkları güçlükler belirlenmelidir. Belirlenen gereksinimler
doğrultusunda sağlık çalışanlarına eğitimler düzenlenmelidir.
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DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK HİZMETLERİ KULLANIMI
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Refah bir toplum oluşturmak sağlıklı bireylerle mümkün olacağından sağlık hizmetleri bireysel ve toplumsal
bir öneme sahiptir ve tüm nüfusu ilgilendirmektedir. Toplumdaki herkes sağlıklı yaşama hakkına sahiptir ve
bireylerin sağlıkla ilgili ihtiyacını giderebilmek için kamu ve özel sektör tarafından üretilen sağlık hizmetleri
verilmektedir. Dünyadaki tüm ülkelerin amaçlarından biri olan sağlıklı bireylerden oluşan gelişmiş bir toplum
yapısının oluşturulması ülkelerin sağlık hizmetlerini ayrıcalıklı bir yere getirmektedir. Çalışmanın amacı,
Dünyadaki ve Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin mevcut durumunun ve sağlık hizmetleri kullanımının ele
alınarak somut rakamlar elde etmek ve karşılaştırmalar yapmaktır. Sağlık personeli sayıları, hastane ve yatak
sayıları, hekime müracaat sayıları gibi sağlık göstergelerinin kullanıldığı tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışmada
Türkiye'de en çok 2. ve 3. basmak sağlık kuruluşlarına başvurulduğu, sağlık personeli sayısının yıllara göre
artış gösterdiği, Türkiye'de hekime müracaat sayısının Dünya ülkelerine göre fazla, hastane yatağı sayısının
ve kişi başına düşen hekim sayısının diğer ülkelere göre az olduğu gibi sonuçlara ulaşılmıştır.
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SAĞLIK VE HASTALIĞIN SOSYOLOJİK BOYUTU VE SAĞLIK SOSYOLOJİSİNİN GELİŞİMİNİN
İNCELENMESİ
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Sağlık, bedenin ve ruhun esenlik hali içinde bulunması durumu olarak ifade edilebilmektedir. Ancak Dünya
Sağlık Örgütü’nün yapmış olduğu “sağlık, sadece hastalık ve sakatlık halinin olmayışı değil, bedensel, ruhsal
ve sosyal yönden tam iyilik halidir” şeklindeki tanım sosyolojik açıdan daha uygun görülmektedir. Hastalık
ise vücuttaki ölçülebilen, objektif bazı belirti ve bulgularla tanımlanabilen bozukluklardır. Ancak her insanın
kendisini hasta olarak ifade etme durumları birbirinden farklılık gösterir. Bu farklılık, kişinin içinde
bulunduğu kültürün sağlık ve hastalık anlayışı ile yakından ilgilidir. Sağlık ve hastalık kavramları tıbbi açıdan
olduğu kadar toplumsal ve kültürel açıdan da önemlidir. Sağlık sosyolojisi,sağlık ve hastalık kavramlarını
toplumsal ve kültürel yapı içine yerleştirerek inceleyen, toplum ve sağlık arasında nedensellik ilişkileri kuran,
bu ilişkileri araştırarak genellemelere ulaşmaya çalışan teorik ve uygulamalı bir sosyoloji dalıdır. Çalışmanın
yöntemini doküman incelemesi metodu oluşturmaktadır. Doküman incelemesi araştırılan konu hakkında
bilgi içeren kaynakların analizini ifade eder. Bu çalışmada amaç sağlık ve hastalık kavramlarının sosyolojik
açıdan incelenmesi ve bu kavramların tıbbi yönlerinin ötesinde toplumsal yönlerinin de bulunduğunu
vurgulamaktır. Bu kapsamda çalışmanın amacına yönelik olarak sağlık ve hastalık kavramları toplumsal
açıdan değerlendirilmiştir. Sağlık sosyolojisi alanının da bu doğrultuda ortaya çıkmış ve gelişmekte olan bir
alan olduğu görülmektedir.
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan tanıma göre şiddet, bireyin kendisine, diğer bir bireye, bir gruba
veya bir topluma uygulamış olduğu bilinçli, tehdit edici, fiziksel güç veya eylemleri kapsamaktadır (World
Health Organization, 2002). Şiddetin cinsiyete yönelik olan boyutu ise kadına şiddet olgusunu meydana
getirmektedir. Kadına yönelik şiddet farklı toplum, ırk ve yaşta farklı nedenlerden dolayı ortaya çıksa da
şiddetin sonuçları bakımından herhangi bir farklılık görülmemektedir. Özellikle de kadın sağlığına yönelik
olumsuz etkileri yadsınamaz derecede önem arz etmektedir. Hassas grup içerisinde tanımlanan kadınların
şiddete maruz kalması şiddet olgusunun daha ayrıntılı irdelenmesini gerekli kılmaktadır. Söz konusu
çalışmada kadına şiddet olgusu tanımlanarak şiddetin kadın sağlığına etkileri üzerinde durulması
amaçlanmaktadır. Ayrıca ikincil kaynaklardan elde edilen verilerden yararlanılarak Türkiye’deki kadına
şiddet profilini tartışmaktır. Çalışma sonucunda kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mağdurların
korunması mücadelesinde ihtiyaç duyulan toplumsal farkındalığın sağlanmasına hizmet etmek
amaçlanmaktadır.
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KENDİNİ İŞE VEREMEME (PRESENTEEİSM) KAVRAMI: İÇERİK ANALİZİ
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Son yıllarda gündeme gelen kavramlardan biri olan presenteeism, ulusal literatürde kendini işe verememe
veya hasta iken işte olma hali olarak tanımlanmakta ve devamsızlık yani absenteeismin karşıtı bir kavram
olarak değerlendirilmektedir. Çalışanın işinde devamsızlık yaptığı zaman meydana gelen iş gücü ve verimlilik
kayıpları herkes tarafından bilinmekte veya tahmin edilebilmektedir ancak çalışanın işinin başında
bulunduğu zamanlardaki verimlilik kayıplarını tahmin edebilmek oldukça güçtür. Presenteeism kavramının
son zamanlarda dikkat çeken bir konu haline gelmesinin altında yatan neden de işte bu tahmin edilemeyen
verimlilik kayıplarıdır. Bu çalışmada “presenteeism” alanında yapılan ve ulusal literatürde yer alan
çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak, makalelere dergipark
veritabanı ile google akademik arama motoru üzerinden, tezlere ise Ulusal Tez Merkezi aracılığıyla erişim
sağlanmıştır. Ulaşılabilen makale ve tezler içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir.
Keywords: absenteeism, presenteeism, içerik analizi
Corresponding Author: Prof. Dr. ŞEBNEM ASLAN
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Sosyal yaşamda olduğu gibi iş yaşamında da bireyler çoğu zaman bir işi veya projeyi birlikte
tamamlayabilmek için grup halinde çalışmak durumunda kalmaktadırlar. Gruplar, günümüz rekabet
ortamında iş başarımının artması ve örgütlerin ayakta kalabilmesi için oldukça önemli yapılar olarak
değerlendirilmektedirler. Hatta “Bir elin nesi var iki elin sesi var” atasözümüz de grup halinde çalışmaya
atıfta bulunarak, grup halinde çalışmanın önemini vurgulamaktadır. Gerçekte durum böyle midir? Grup
halinde çalışan bireylerin sergilediği davranışlar ne yönde olmaktadır? Maximilien Ringelman tarafından
yapılan bir deney sonrasında bu tür sorulara yanıt aranmaya başlanmıştır ve grup halinde çalışan bireylerin
bireysel çalıştığı zamanlardan daha düşük performans sergilediği gözlenmiş ve çalışanların sergilediği bu tür
davranışlar sosyal kaytarma olarak isimlendirilmiştir. Sosyal kaytarma kavramının gündeme gelmesinden
sonra araştırmacılar tarafından çalışanların grup halinde çalıştıkları her zaman mı performans düşüklüğüne
gittiği sorgulanmıştır. Burada da bir takım koşullar altında çalışanların sosyal kaytarma davranışının da
ötesinde hatta sosyal kaytarmayla çelişen bir davranış sergiledikleri ve grup içindeki performanslarını
düşürmek yerine artırdıkları gözlenmiştir. Çalışanlarda görülen ve sosyal kaytarma davranışıyla çelişen bu
davranışlar sosyal telafi teorisi kapsamında değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, sosyal kaytarma davranışı ile
sosyal telafi teorisinin ilgili literatür çerçevesinde kavramsal olarak ele alınması amaçlanmış, ve kavramlar
hakkında bilgi verilmiştir.
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DUYGUSAL EMEK, İŞ TATMİNİ, DUYGUSAL BAĞLILIK VE DUYGUSAL TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ:
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
1
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Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi hizmet sektörünü de çok büyük ölçüde etkilemiştir. Hizmet
sektörünün en önemli ögesi iletişim olduğu için de müşteri, işgörenle kurduğu iletişime göre hizmet almayı
sürdürmekte ya da bırakmaktadır. Sağlık sektörü de bu bağlamda müşteriyle en çok iletişim içinde olan
sektörlerin başında gelmektedir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, hizmet sektörünün ilk sıralarında yer
alan sağlık işletmelerinde duygusal emeğin iş tatmini, duygusal bağlılık ve duygusal tükenmişlik üzerindeki
etkisini ayrıntılı olarak incelemektir. Ayrıca araştırmada; işgörenlerin demografik özelliklerinin, duygusal
emek, iş tatmini, duygusal bağlılık ve duygusal tükenmişlik üzerindeki etkilerini de incelemek araştırmanın
diğer bir amacını oluşturmaktadır. Araştırmada 4 ayrı ölçek kullanılmıştır. Bunlar: Duygusal Emek Ölçeği, İş
Tatmini, Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin Duygusal Bağlılık Bölümü, Tükenmişlik Ölçeğinin Duygusal Tükenmişlik
kısmıdır. Hazırlanan anket formu Denizli Devlet Hastanesi’ndeki işgörenlerden seçilen 653 kişilik bir
örneklem grubuna uygulanmış ve 550 kullanılabilir anket elde edilmiştir. Anket verilerinin analizinde
istatistik paket programlarından SPSS 22.0 kullanılmıştır. Araştırmanın güvenilirlik analizi için Cronbach Alfa
tekniğinden, yapı geçerliliği için ise açıklayıcı faktör analizinden yararlanılmıştır. Anketin beşinci bölümünde
yer alan işletmenin demografik özellikleri frekans analizi ile incelenmiştir. Duygusal emek alt boyutları, iş
tatmini, duygusal bağlılık ve duygusal tükenme değişkenleri arasındaki ilişkiler için korelasyon tekniğinden
yararlanılmıştır. Duygusal emeğin boyutlarının duygusal tükenme ve iş tatmini üzerindeki etkilerinin
belirlenmesi için regresyon analizinden yararlanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda duygusal emeğin alt
boyutlarından olan yüzeysel davranışın iş tatmini üzerinde negatif, derinlemesine davranışın duygusal
bağlılık üzerinde pozitif bir etkisi olduğu bulunmuştur. Ayrıca yüzeysel davranışın duygusal tükenmişlik
üzerinde pozitif ve derinlemesine davranışın ise negatif yönde etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Samimi
davranış boyutunun ise hiçbir değişken üzerinde anlamlı etkisi bulunamamıştır. Elde edilen sonuçlara göre
tartışma ve önerilere yer verilmiştir.
Keywords: Duygusal emek, iş tatmini, duygusal bağlılık, duygusal tükenmişlik, sağlık işletmeleri
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ HASTANE TEMİZLİK ÇALIŞANLARI BAKIŞ
AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
2

1 Öğr. Gör. BÜLENT SAPAZ - Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Yönetimi
Öğr. Gör. Dr. GAMZE YORGANCIOĞLU TARCAN - Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Yönetimi
3 Öğr. Gör. AYÇA KARAHAN - Pamukkale Üniversitesi - Kale MYO
4 Yrd. Doç. Dr. PINAR YALÇIN BALÇIK - Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Yönetimi
5 Prof. Dr. MENDERES TARCAN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Sağlık Yönetimi

İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması ile mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi
için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 6331 Sayılı “İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” nun 20/06/2012 tarihinde yürürlüğe girmesiyle tüm işyerlerinde çalışanların
bu konudaki hakları güvence altına alınmıştır. Farklı uzmanlık alanlarında çalışanların yoğun olduğu
hastaneler de mesleki hastalıkların ve iş kazalarının sıklıkla görüldüğü bu işyerlerinden biridir. Pek çok ülkede
sürdürülen araştırma göstermektedir ki sağlık hizmetleri sektöründe çalışanlar birçok fiziksel, biyolojik,
kimyasal ya da psikososyal risk faktörlerine maruz kalmaktadır. Bu risk faktörlerinin kontrol altına alınması
ve etkilerinin en aza indirilmesi, faktörlerin tanınması ve önleyici mevzuatın eksiksiz uygulanması ile
mümkündür. Hastanelerin temiz ve yaşanılabilir bir yer olmasından sorumlu olan temizlik personeli,
geliştirilen hijyen ve güvenlik politikalarında önemli bir role sahiptir. Bu araştırma, hastanelerde görev yapan
temizlik personelinin işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki görüşlerini belirlemek amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Araştırma Eskişehir İli’nde faaliyet gösteren üniversite hastanesi, devlet hastanesi ve
özel hastanede çalışan toplam 203 temizlik personeline uygulanmıştır (n=203). Araştırma verileri temizlik
personelinin işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik görüşlerini değerlendirmek amacıyla, Çopur ve arkadaşları
tarafından (2006) geliştirilen anket aracılığıyla toplanmıştır. Temizlik personelinin ankette yeralan 24
ifadeye yönelik değerlendirmeleri “kesinlikle katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “kararsızım”, “katılıyorum” ile
“kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi ölçek ile değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre
hastane temizlik personelinin en çok “İş bitiminde iş elbisemi değiştiririm” ifadesine kesinlikle katıldığı
(n=90), “Son bir yılda işimi yaparken kaza geçirdim.” ifadesine ise kesinlikle katılmadığı görülmektedir
(n=68).
Keywords: İşçi Sağlığı, İş Güvenliği, Temizlik Personeli, Hastane Çalışanları,Hastane Yönetimi
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HASTANELERDE İŞ GÜCÜ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
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3 Öğr. Gör. BÜLENT SAPAZ - Hacettepe Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

Verimlilik (productivity) genel olarak kaynakların ya da girdinin ne kadar etkili kullanıldığını ifade eder ve
çıktının (ürün/hizmet) girdiye oranı olarak tanımlanır. Sağlık hizmetleri sektörü, kaynakların sınırlı olduğu,
minimum girdi ile maksimum çıktıyı sağlamayı hedefleyen karmaşık ve pahalı bir sektördür. Emek yoğun
olan bu sektörde insan gücü ise önemli bir girdidir. Sağlık hizmetini üreten ve üretime dâhil olan insan
kaynağının harekete geçerek ortaya koyduğu bilişsel ve fiziksel yetilerin çevresel ve bireysel faktörlerden
olumsuz etkilenmesi verimliliği düşürerek, organizasyonu başarısızlığa sürükleyebilir. Bu araştırmada işgücü
verimliliğinde etkili olabilecek kişisel, organizasyonel, ergonomik ve diğer faktörlere ilişkin hastanelerde
çalışan tıbbi sekreterlerin tutumları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca tutumlar üzerinde etkili olabilecek
yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, çalışma süresi gibi bağımsız değişkenlerin etkisi araştırılmıştır.
Araştırma kapsamında Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde görev yapan tüm tıbbi sekreterler yer
almaktadır (N=132). Araştırma verileri anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma verileri frekans, ortalama,
standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiksel analizler ile özetlenmiş, tıbbi sekreterlerin işgücü verimliliğine
yönelik tutumlarını etkileyen değişkenler ise basit doğrusal regresyon aracılığı ile test edilmiştir.
Keywords: İşgücü Verimliliği, Verimlilik, Tıbbi Sekreter, Hastane, Hastane Yönetimi
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RETROSPECTİVE OBSERVATİONAL STUDY: MEAN PLATELET VOLUME AND NEUTROPHİL TO
LYMPHOCYTE RATİO İN SECONDARY POLYCYTHEMİA
1 Doç. Dr. ESMA MENEVŞE - Selçuk Üniversitesi - Tıbbi Biyokimya
Y. Lisans Öğr. MUTAHİRE TOK - Selçuk Üniversitesi - Tıbbi Biyokimya
3 Doç. Dr. MEHMET DAĞLI - Selçuk Üniversitesi - iç Hastalıkları
4 Doç. Dr. ABDULLAH SİVRİKAYA - Selçuk Üniversitesi - Tıbbi Biyokimya
2

BACKGROUND and AIM: Secondary polycythemia, mostly develops as a response to chronic hypoxemia,
which triggers increased production of erythropoietin by the kidneys. The most common causes of
secondary polycythemia are obstructive sleep apnea, obesity hypoventilation syndrome, and chronic
obstructive pulmonary disease. As well as testosterone replacement therapy and excessive cigarette use
also cause secondary polycythemia. We aimed to investigate Neutrophils Lymphocytes Ratio (NLR) and
Mean Platelet Volume (MPV) values in patients with secondary polycythemia patients and compare to
values of healthy control groups. METHODS: A total of 192 participants were enrolled in the study. A total
of 60 patients admitted to the Selcuk University, Faculty of Medicine, Department of Hematology with
diagnoses of Secondary Polyctemia. Neutrophil, Lymphocyte and MPV levels were measured with a
Beckman Coulter LH-780 hematology analyzer. Statistical analysis was performed with SPSS v16. p values
of <0.05 were considered to indicate statistical significance. RESULTS: NLR values of secondary
polycythemia patients and healthy control group were found as 2.17 ± 0.11 and 2, 07 ± 0, 58 respectively.
No significant difference was observed in the NLR levels of secondary polycythemia patients according to
the healthy control group (p = 0.334). MPV values of healthy control group and secondary polycythemia
patients were found as 8.30± 1.20 and 8.50 ± 1.11 respectively. Significant difference was observed in the
MPV levels of secondary polycythemia patients (p = 0.019). CONCLUSIONS: There were no statistically
significant differences in NLR levels between patients and control groups. Therefore, we think that the NLR
value cannot be a diagnostic criterion for the secondary polycythemia. In contrast to MPV levels were
statistically significant in the patient and control groups. That's why we consider that the MPV value which
is widely available hematological marker can be a diagnostic criterion for the secondary polycythemia.
Keywords: Neutrophil Lymphocyte Ratio, Secondary polycythemia, MPV
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE
İNCELENMESİ
1

Öğr. Gör. GÜLSEREN GÜNAYDIN - Gümüşhane Üniversitesi - Sağlık Bakım Hizmetleri
2 Öğr. Gör. UĞUR SARUHAN - Gümüşhane Üniversitesi - Sağlık Bakım Hizmetleri
3 Öğr. Gör. HATİCE OĞUZHAN - Gümüşhane Üniversitesi - Sağlık Bakım Hizmetleri

Bu araştırma üniversitede öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik özelliklerini ve bazı değişkenler açısından
girişimcilik özelliklerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Betimsel çalışma modelinin kullanıldığı bu
araştırma 2016 yılında Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören ve
araştırmaya gönüllü olarak katılan 223(Kadın:172, Erkek:51) öğrenci üzerinde yapılmıştır. Veriler Kişisel Bilgi
Formu ve Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği ile toplanmıştır. Öğrencilerin genel olarak girişimcilik
puanları bir kişi çok düşük girişimcilik, sekiz kişi düşük girişimcilik, 63 kişi orta düzeyde girişimcilik, 102 kişi
yüksek girişimcilik, 45 kişi çok yüksek girişimcilik puan aralıklarında oldukları görülmüştür. Öğrencilerin
Girişimcilik Ölçeğinden aldıkları puanlar arasındaki farklılık cinsiyet değişkenine bağlı olarak t testi ile
incelenmiştir. Bu sonuçlara göre kız öğrencilerin Girişimcilik ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması
130,71; erkek öğrencilerin ise Girişimcilik ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması 140,44’dür. Bu iki grubun
puanları arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (t(217)= -2,777; p=,006; p<.05). Erkek
öğrencilerin girişimcilik düzeyleri kız öğrencilere göre anlamlı biçimde yüksek çıkmıştır. Öğrencilerin
Girişimcilik Ölçeğinden aldıkları puanlar arasındaki farklılık Girişimcilik dersi alıp almama değişkenine bağlı
olarak t testi ile incelenmiştir. Bu sonuçlara göre girişimcilik dersi alan öğrencilerin Girişimcilik ölçeğinden
aldıkları puanların ortalaması 137,06; girişimcilik dersi almayan öğrencilerin ise girişimcilik ölçeğinden
aldıkları puanların ortalaması 130,58’dir. Bu iki grubun puanları arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur. (t(271)= 2,108; p=,036; p<.05). Anlamlı biçimde girişimcilik dersi alan öğrencilerin girişimcilik
puanları yüksek çıkmıştır. Öğrencilerin Girişimcilik Puanları arasındaki farklılık iş deneyimi olup olmama
değişkenine bağlı olarak t testi ile incelenmiştir. Bu sonuçlara göre iş deneyimi olan öğrencilerin Girişimcilik
Puanları ortalaması 137,15; iş deneyimi olmayan öğrencilerin ise Girişimcilik Puanları ortalaması 128,74’dür.
Bu iki grubun puanları arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (t(217)= 2,883; p=,004;
p<.05). İş deneyimi olan öğrencilerin girişimcilik düzeyleri olmayanlara göre anlamlı biçimde yüksek
çıkmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin girişimcilik özellikleri cinsiyet değişkeni, girişimcilik dersi alıp almama
değişkeni ve iş deneyimi olup olmama değişkenine göre anlamlı bulunmuştur.
Keywords: girişimci,girişimcilik,girişimcilik dersi,üniversite,öğrenci
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EFFECTS OF REARING SYSTEMS ON EGG QUALITY
1

Prof. Dr. E. EBRU ONBAŞILAR - Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine - Department of Animal Breeding and Husbandry
2 Prof. Dr. SUZAN YALÇIN - Selçuk University, Faculty of Veterinary Medicine - Department of Food Hygiene and Technology

Egg is essential for the human diet. It contains high quality protein, fatty acids, minerals and vitamins. Eggs
were the lowest cost sources of protein, vitamin A, vitamin B12, iron, zinc and riboflavin. For the egg
industry and consumers, quality of egg is important. Egg quality is affected by many factors such as
genotype, age of hen, rearing system, environmental conditions, nutrition, stress and diseases. Egg quality
is defined as external and internal quality. External quality is determined by egg weight, shell integrity and
shell strength. Internal egg quality is determined by the properties of albumen and yolk, Haugh unit and
meat or blood spot. Rearing systems have been changed due to the hen welfare. Different rearing systems
are available such as conventional cage, enriched cage, aviary, free range and organic system. Rearing
condition is important both hen welfare and egg quality. However, different results were found in the
research at the same rearing systems due to the using different genotypes, hen age, nutrition and
environmental conditions. Therefore more comprehensive researches are needed under the same
conditions.
Keywords: laying hen, rearing system, egg quality
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YEAST CELL WALL IMPROVES GROWTH PERFORMANCE AND IMMUNITY
1
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3 Doç. Dr. HANDAN ESER - Abant İzzet Baysal University, Faculty of Agriculture and Natural Sciences - Department of Poultry Farming
4 Prof. Dr. S. SONGÜL YALÇIN - Hacettepe University, Faculty of Medicine - Department of Pediatrics

This study was carried out to determine the effects of dietary yeast cell wall (YCW) supplementation on
growth performance, carcass traits and antibody production to sheep red blood cells (SRBC) in broilers. A
total of 272 Ross 308 male daily broiler chicks were allocated into four groups each containing 68 chicks for
6 weeks experimental period. A basal diet supplemented with 0, 1, 2 and 3 g/kg YCW (InteMos) to obtain
dietary groups. Body weight gain during the first three weeks and feed conversion during the overall
experimental period were improved with dietary YCW. No differences were observed in feed intake, carcass
yield and the relative weights of gizzard, liver and heart. YCW supplementation decreased the relative
weight of abdominal fat and increased antibody titers to SRBC. It is concluded that YCW is an effective feed
additive in broiler nutrition due to the improvement in growth performance and humoral immune response
and the reduction in abdominal fat.
Keywords: Yeast cell wall, broiler, performance, immunity
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DAIRY FOOD CONSUMPTION AMONG PRESCHOOLERS IN TURKEY: SECONDARY DATA
ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC AND HEALTH SURVEY 2013
2
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Prof. Dr. SUZAN YALÇIN - Selçuk University, Faculty of Veterinary Medicine - Department of Food Hygiene and Technology

Suboptimal dietary patterns during childhood period increase the risk for obesity, chronic diseases, and
poor health. Therefore, the aim of this study was to provide an evaluation of the effects of individual and
community-level factors on dairy food consumption among children aged 3-4 years in Turkey. The data is
based on The 2013 Turkey Demographic and Health Survey (TDHS-2013), a nationally representative sample
survey. The present study included the set of individual-, household-, and community-level variables of all
last-born children aged 36 to 60 months who were living with their mothers. Parameters included maternal
age, education and working status, paternal age and education, household size, wealth index (poorer,
middle, richer), residence (rural, urban) and region (West, South, Central, North and East). Children
parameters included age, gender, birth order, birth weight, day care center/preschool education
attendence. The child’s dairy intake (any milk, yogurt, cheese) is based on information collected from
mothers on feeding practices in the last 24 hours before the interview; The study included a total of 874
children aged 36 to 60 months, of whom 54.7% were males. Around 82.1% lived in urban setting. The
consumption rates of milk, yogurt and cheese were found as 62.9 %, 58,6% and 60.9%, respectively.
However, 7,5% of children did not consume any dairy food in the last 24 hours. The consumer rate is higher
in children attending day-care center or preschool than others. Complex sample multivariate logistic
regression analysis revealed that mothers living in rural area, having secondary and above education, from
rich wealth index and with large birth weight had higher prevalence for giving dairy food, however, mothers
with the first child or 2nd-3rd children had significantly lower prevalence. As a result, maternal counseling
and access to preschool education migh improve dairy food comsumption of children.
Keywords: Dairy food, pre-schoolers
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A NOVEL BİOMARKER EXPLAİNİNG THE ROLE OF OXİDATİVE STRESS İN EXERCİSE AND LTYROSİNE SUPPLEMENTATİON: THİOL/DİSULPHİDE HOMEOSTASİS
Yrd. Doç. Dr. YILDIRIM KAYACAN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Antrenörlük Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. HAYRULLAH YAZAR - Sakarya Üniversitesi - Temel Tıp Bilimleri Bölümü
3 Y. Lisans Öğr. EMİN CAN KISA - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Antrenörlük Eğitimi
4 Y. Lisans Öğr. BABAK ELMİ GHOJEBEİGLOO - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Antrenörlük Eğitimi
1

2

Objectives: The present study aimed to evaluate the relationship between exercise and both l-tyrosine and
oxidative stress using thiol/disulphide homeostasis via a novel biomarker. Methods: Male albino Wistar rats
(n=32) were randomly divided into four groups as follows: control (C), exercise (E), L-tyrosine (LT), and Ltyrosine plus exercise group (ELT). L-tyrosine supplementation was introduced by gavage (500 mg/kg/day).
Exercise and l-tyrosine administration was performed 5 days per week for 10 weeks. Following completion
of the experimental protocol, serum total thiol, native thiol, and disulphide concentrations were
determined using a novel automated measurement method. Additionally, dynamic disulphide status,
reduced thiol, oxidized thiol, and thiol oxidation reduction percentage ratios were compared between the
groups. Results: Compared with the control group, serum dynamic disulphide levels were significantly lower
in E group (116,75±10,49; P < 0.05) and highest in the LT group (151,0±5,84). The lowest oxidized thiol
(49,75±6,18; p=0,087) and the highest reduced thiol (75,38±3,16; P=0,079) rates were determined to be in
the E group. The highest oxidized thiol value was observed in the LT group (67,5±2,56; P=0,087). Thiol
oxidation reduction values were found to be the highest in the ELT group (194±59,01; P=0,145) and lowest
in the LT group (99,63±6,0 P=0,145). Conclusions: Exercise positively affects thiol/disulphide homeostasis,
which is a novel indicator of oxidant-antioxidant parameters. Additionally, L-tyrosine appears to be more
convenient combined with exercise. The new method used in our study proposes a promising, practical,
and useful method for enhancing performance and evaluating athletes.
Keywords: exercise, l-tyrosine, thiol, disulphide, oxidative stress
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ANTAKYA BÖLGESİNDE PREMATÜRE DOĞUM YAPAN ANNELERİN VE BEBEKLERİNİN SERUM
ÖRNEKLERİNDE BAZI ELEMENT VE VİTAMİN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
2
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Bu çalışma Antakya bölgesinde erken doğum yapan anne ve bebeklerinin kanlarında vitamin ve biyoelement
düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Böylelikle söz konusu bölgede erken doğum yapan anne ve
bebeklerinin belirtilen kan değerleri yönünden profillerinin çıkartılması hedeflenmiştir. Çalışmada Antakya
Doğumevinde tespit edilen 30 prematüre bebek ve annesi ile 30 normal (term) bebek ve annesi
kullanılmıştır. Gebeliğin 32–36. haftalarında doğmuş, 1 400 – 2 600 g ağırlığında olan bebekler ve anneleri
prematüre grubunu, 38–40. haftalarda doğan ve 3 000–4 300 g ağırlığında olan bebekler ve anneleri ise
kontrol (normal) grubunu oluşturmuştur. Doğumlardan hemen sonra anne ve bebeklerinden kan örnekleri
alınmış; kanlardan elde edilen serum örneklerinde vitamin (A ve C) analizleri spektrofotometrik yöntemlerle
yapılmıştır. Artan serum örnekleri, biyoelement (Ca, P, Mg, Fe, Cu, Cr, Zn, Mn) analizleri için -20°C’de
saklanmıştır. İz element analizleri serum örneklerinin deproteinizasyonundan sonra hazırlanan asit
ekstraktlarında Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrofotometry (ICP-AES) yöntemiyle
yapılmıştır. Prematüre bebeklerde doğum ağırlığı, vitamin A ve C, Ca, Cr ve Mn düzeyleri, kontrol grubuna
göre düşük, Mg, Fe, Cu, P düzeyleri ise anlamsız bulunmuştur. Prematüre doğum yapan annelerde vitamin
C, Mn düzeyleri, kontrol grubuna göre düşük bulunurken, Zn, Cr ise yüksek bulunmuş; vücut ağırlığı, vitamin
A, Ca, P, Mg, Fe ve Cu düzeyleri ise benzer bulunmuştur. Bu çalışmada Antakya yöresinde prematüre doğum
yapan anne ve bebeklerinin bazı serum vitamin (A ve C) ve biyoelement (Ca, P, Mg, Fe, Cu, Cr, Zn, Mn)
düzeylerinin belirlenmesi ile bu vitamin ve biyoelementlerin eksikliğine bağlı hastalık ya da bozuklukların
erken dönemde teşhis ve tedavisi ile ölüm ve sakatlık gibi komplikasyonların azaltılması amaçlanmıştır.
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TİP II DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA VİTAMİN B12 VE FOLAT DÜZEYLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
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Amaç: Bu araştırma ile hastanemize başvuran tip II diabetes mellituslu hastalarda homosistein, vitamin B12
ve folat düzeylerinin değerlendirilmesi ve bu parametrelerle HbA1c düzeyleri arasındaki ilişkinin
araştırılması yanında; diabetes mellitus hastalarında vitamin B12 eksikliği ve homosistein artışının neden
olduğu patolojilere dikkat çekmek amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Afyon Kocatepe Üniversitesi A.N.S.
Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvuran diabetes mellituslu hastaların arşiv kayıtları retrospektif
olarak incelendi. Yapılan araştırma ile çalışmaya dahil edilen hastaların demografik bilgileri (yaş,cinsiyet),
biyokimyasal parametreleri (HbA1c, açlık kan glukozu, homosistein, vitamin B12, folat, kalsiyum) ve CBC
(hemoglobin, MCV, MCHC) düzeyleri tespit edildi. Elde edilen bilgilerle SPSS paket programı kullanılarak
istatistiksel analiz yapıldı. Bulgular: Hastanemize başvuran homosistein bakılmış hastaların Hcy değerleri
yüksek olup da Tip II DM olan sadece 5 hasta olduğu için HbA1c düzeyi yüksek olanları saptadık. Diyabet
tanısının kesin olmasını göz önünde bulundurarak HbA1c düzeylerinin referans değerlerinin üzerinde olan
hastaları belirledik. Bu hastaları seçerken vitamin B12, folat ve hemogram değerlerinin bakılmış olmasına
dikkat ettik. Hastaların açlık kan glukoz değerleri % 95.7 sinde, HbA1C düzeyleri % 92 'sinde, Hcy düzeyleri
% 60 'ında Vitamin B12 düzeyleri % 10 'unda normalden yüksek, Vitamin B12 düzeylerinin % 12 'si, Kalsiyum
düzeyleri % 9.3 'ünün ve Hb düzeyleri % 22 'sinin normalden düşük olduğu görüldü. Bunun yanında HbA1c
ile glukoz, folat, MCHC arasında ve glukoz ile HbA1c, folat, kalsiyum, MCHC arasında anlamlı korelasyon
saptanmıştır. Sonuç: Bu sonuçlar Tip II DM hastalarında % 60 hastanın Hcy düzeyinin yüksek olması, % 12
hastanın Vit B12 düzeyinin düşük olması, % 9,3 hastanın Ca düzeyinin düşük olması ve % 22 hastanın Hb
düzeyinin düşük olması, bu hastalarda diyabet parametrelerinin yanında yukarıda bahsettiğimiz
parametrelerin de analizinin istenmesi gerektiğini düşündürmektedir.
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ENDOPLAZMİK RETİKULUM STRESİ VE İLİŞKİLİ HASTALIKLAR
1
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Endoplazmik retikulum (ER) lipid membrandan yapılı bir organeldir. Endoplazmik retikulumda, proteinlerin
üç boyutlu yapıyı kazanabilmeleri için katlanmaları gerekir. ER’daki katlanmalardan sorumlu proteinler,
foldazlar (katlanmayı katalizleyen enzimler ve moleküller) ve şaperonlar (agregasyonu önleyerek protein
katlanmasına yardımcı olan proteinler) olmak üzere iki sınıfta toplanırlar. ER’da sadece doğru bir şekilde
katlanmış olan proteinler golgiye transfer edilirler. Katlanmamış ya da yanlış katlanmış proteinler ER’da
tutulur, ER-aracılı yıkımlanma prosesi (ERAD) ile stoplazmaya taşınır ve proteozom tarafından yıkımlanırlar.
ER şaperonları ve ERAD bileşenleri, ER'de eksprese edilirler. Proteinler, katlanma prosesi ve ERAD sisteminin
kapasitesini aşan miktarda sentezlediğinde ER'de toplanırlar. Ya da bazı koşullarda bu mekanizma
bozulabilir. Örneğin oksijen, glukoz, pH, ATP ve kalsiyum iyon konsantrasyonlarındaki değişiklikler yanlış
katlanmış veya hiç katlanamamış proteinlerin üretilmesine neden olur. Ve bunlar da protein agregatlarını
oluştururlar. Protein agregatları çok toksiktir, neurodejeneratif hastalıklar ve diyabet gibi konformasyonel
hastalıklara neden olurlar. Bu proteinler de hücrelerin yaşamsal fonksiyonlarını bozar; bu işlem
“proteotoksisite” ya da “ER stresi” olarak adlandırılır. ER stresini hafifletmek için ökaryotik hücreler, toplu
halde ER stres yanıtı veya katlanmamış protein yanıtı (UPR) olarak isimlendirilen bir seri savunma
mekanizmasını aktive ederler. Katlanmamış ya da yanlış katlanmış proteinler, ER'de ve sitoplazmada
agregatlar oluştururlar. Hücresel proteinlerin hatalı katlanmasından kaynaklanan hastalıklara topluca
"konformasyonel hastalıklar" veya "katlanma hastalıkları" denir. ER stresi ilişkili hastalıklar içerisinde
nörodejeneratif hastalıklar (Parkinson ve Alzheimer gibi), obezite, diyabet, ateroskleroz, enflamasyon,
iskemiler, bazı karaciğer ve böbrek hastalıkları yer almaktadır. ER stresi temel mekanizmalarının
aydınlatılması çeşitli hastalıklar arasında yakın bir ilişki keşfedilmesine yol açmıştır. Diyabete bağlı
kardiyomiyopati tedavisinde ER stresini hafifletmek için yapılan girişimler, erken bir aşamada kalmasına
rağmen oldukça dikkat çekmektedir. Her şeyden önce, koruyucu UPR'yi düzenleyen uygulamaların,
diyabetik kalpte uzun süreli veya şiddetli ER stresi açısından yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Kimyasal
şaperonlar, proteazom inhibitörleri, 4-fenil bütirik asit, metallotiyonein ve mitokondriyal aldehid
dehidrogenaz gibi moleküllerin, ER stresiyle indüklenen bozuklukları hafifletebileceği ileri sürülmektedir.
Keywords: Endoplazmik retikulum stresi,ER şaperonları, ERAD sistemi,Apoptozis,Protein katlanma hastalıkları
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1

BACKGROUND and AIM: Malondialdehyde (MDA), is a source of an endoperoxides and highly toxic molecule
known as a second product of oxidative damage. Chemical modification of LDL (MDA-LDL), which is
considered that it plays a role in atherosclerosis, reflects the oxidation of LDL which occurs naturally.
Therefore, the present study aimed to evaluate the relations between MDA and LDL-cholesterol levels and
whether MDA can be consider as more than just a marker of lipid peroxidation. METHODS: 45 patients who
were divided into three groups and admitted to the Selcuk University, Faculty of Medicine, were included
into the study. Group 1 (n=15) was consist of patients who were normal LDL-cholesterol levels (<130 mg /
dl) , Group 2 (n=15) identified as the patients who have moderate-risk LDL-cholesterol (130-159 mg / dl),
Group 3 (n=15) classified as the patient who have high-risk LDL-cholesterol (≥160 mg/dl). Plasma MDA levels
were analyzed by colorimetric methods using TBARS elisa test kit. Statistical analysis was performed with
SPSS v16. P values of <0.05 were considered to indicate statistical significance. In order to evaluate
difference between the groups according to LDL and MDA variables, ANOVA and Welch tests were applied.
RESULTS: MDA values (x±SD) of group 1, 2 and 3 were found as 12, 41±5,55; 17,87±8,82 and 17,84±3,01
µM respectively. A significant difference was observed in between the group 1 and 2 (p=0.011). LDLcholesterol levels were found as 64,51± 6,74; 138,66 ± 86,66 and 181,19 ± 14,92 mg/dl respectively.
Significant difference was observed in between all groups (p=0.00). CONCLUSIONS: We can conclude that
there is a relation between MDA and LDL-cholesterol levels. But whereas LDL cholesterol levels increased
to the high risk, MDA levels did not increase significantly. However to suggest MDA should be considered
as more than just a biomarker of lipid peroxidation, more widely study should be planned.
Keywords: Malondialdeyde, LDL-cholesterol, lipid peroxidation
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BİR ANTİOKSİDAN OLARAK PİPERİNE
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Karabiber; (Piper nigrum Linn), Kapalı Tohumlular (Angiospermae) sınıfının Karabibergiller tropikal ve
subtropikal dağılımlı 1000’den fazla baharatı kapsayan Piperaceae familyasına ait Karabiber (Piper
nigrum)’in kurumuş meyvesidir. Çoğunlukla nane şekeri, karabiber, kaali-mirch ve siyah altın olarak
bilinmektedir. İlk olarak Hindistan’ın kıyı kesimlerinde yetiştirilmiştir ancak günümüzde dünyanın diğer
bölgelerinde de yetiştirilmekte olduğu rapor edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tahminlerine göre
bitkisel ilaç kullanımı, Çin’de toplam ilaç tüketiminin %30-50’si, Kanada’da % 70’ini ve Avrupa’da %50’sini
oluşturmaktadır. Ayrıca, Karabiber, aktif bir bileşen olarak piperinle birlikte, uçucu yağ, oleoresinler ve
alkaloidleri içermektedir. Karabiberde bulunan başlıca alkaloidler piperin, chavicine, piperidin ve piperetin
olduğu gösterilmiştir. Piperin, karabiberin ana aktif bileşeni olarak bilinmektedir. Piperin ilk olarak 1820
yılında Danimarkalı kimyacı Hans Christian Orstedt tarafından ayrıştırılmıştır. Piperinin bağıl molekül kütlesi
(C17H19O3N) ([1-[5-[1, 3- benzodioksol-5-yl]-1-okso-2, 4, pentadienil piperidin), 285.33 g mol−1’dir ve
71.55% karbon, 16.82% oksijen, 4.91% nitrojen, ve 6.71% hidrojen içerdiği gösterilmiştir. Piperin sağlığı
geliştirici potansiyeli açısından önemlidir. Sindirimi kolaylaştırır ve sindirim enzimi uyarımını ve tükürük
salgısını artırarak gıdanın bağırsaktan geçiş süresini kısaltabileceği rapor edilmiştir. Gastrik koruma işlevine
ek olarak, piperinin yararları, karaciğerin korunması ve mikro besinlerin, vitaminlerin ve eser elementlerin
biyo-emilimine kadar uzanmaktadır. Birçok ilaç türünün ve bitkisel ilaçların biyoyararlanımını artırmaya
yardımcı olur ve bir besin geliştirici olarak hareket ettiği ifade edilmiştir. Piperine biyolojik etkisini geniş bir
yelpazede sergilediği ileri sürülmüştür. Canlılarda tiyobarbiturik asit reaktif maddelerinin ve konjuge
dienlerin üretimi oksidatif hasar belirtileri olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda, süperoksid dismutaz
(SOD), katalaz (CAT), glutatyon-S-transferaz (GST) ve glutatyon peroksidaz (GPx) gibi enzimler vücutta
antioksidan savunma sisteminde görev almaktadırlar. Piperin verilmesinin çeşitli nedenlerle oluşan oksidatif
hasarı azalttığı ve vücutta işlev gören enzim sistemlerini modüle ettiği gösterilmiştir. Piperine anti-platelet,
analjezik, anti-inflamatuar, immün modülatör, anti-anksiyete, anti-tansiyon, anti-artrit, hepatoprotektif,
anti- obezite, anti-fertilite, anti-hiperlipidemik, anti-kanser, anti-oxidan ve biyoyararlanım artırıcı özellikleri
olduğu bilinmektedir. Bu nedenlerle piperinin çeşitli hastalıkların tedavisinde destekleyici olarak
kullanılabileceği söylenebilir.
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AKILCI İLAÇ KULLANIMI VE FARKINDALIK ARAŞTIRMASI: KAPADOKYA BÖLGESİ
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Amaç: Dünyada akılcı olmayan ilaç kullanımı ciddi bir sorundur ve sağlık harcamaları içinde önemli bir yer
tutmaktadır. Ülkemizde de akılcı olmayan ilaç kullanımı alışkanlığı ciddi bir sorun olup sağlık
harcamalarındaki ilacın payını artırmaktadır. Bu çalışma, Kapadokya Bölgesindeki Nevşehir, Kayseri, Niğde,
Aksaray ve Kırşehir il merkezlerindeki 18 yaş ve üzeri kişilerin, ilaç kullanım alışkanlıklarının tanımlanması ve
farkındalık yaratılması, ilaç kullanım davranışlarının incelenmesi ve bu davranışları etkileyen faktörlerin
belirlenmesini amaçlamaktadır. Materyal ve method: Kapadokya bölgesi illerinin sadece şehir
merkezlerinde yaşayan ve 18 yaş üzeri 686 kişiye yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır. Cevaplar yüzdesel
olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmamızın % 50,4’nü kadın, % 49,6’sını erkek katılımcılar
oluşturmuştur. En fazla katılım gösteren yaş grubu % 42,9 oranla 18-24 yaş arası gruptur. Katımcıların
%44,6’sı üniversite ve üzeri eğitim durumuna sahiptir. Çalışmamıza katılanların % 89,2’sini sosyal güvenceye
sahip kişiler oluşturmaktadır. Katılımcıların eğitim düzeyinin artması ve sosyal güvenceye sahip olmaları ilaç
temininde daha akılcı davrandıklarını göstermektedir. Katılımcıların % 77,1’i şikayetleri azaldığında ilaç
kullanmayı bıraktıklarını, % 65,3'ü son kullanma tarihi geçmiş veya bozulmuş ilaç olduğunu fark ettiğinde
çöpe attıklarını belirterek akılcı olmayan ilaç kullanımı yaklaşımı göstermişlerdir. Katılımcıların % 77,8'i sağlık
ocağında hekimin yazdığı ilacı kabul ettiği ve yaşın artmasıyla bu oranın arttığı gözükmektedir. Kullanılan
ilacın okunan prospektüs kısmına baktığımızda, en çok ilacın neye yaradığının sonra ise yan etkiler kısmı
olduğunu görmekteyiz. Sağlık profesyoneline danışmadan katılımcıların % 54,1'i reçetesiz olarak en çok ağrı
kesici ilaç, % 19,2'si ise antibiyotik ilaç almaktadır. Sonuçlar: Katılımcıların sağlık profesyoneli ile muhatap
olduğu durumlarda ilaç kullanımına daha akılcı yaklaştığı, bireysel kararların verildiği durumlarda ise akılcı
olmayan bir yaklaşım sergilediklerini görmekteyiz Kapadokya Bölgesi illerindeki katılımcıların akılcı olmayan
ilaç kullanımı alışkanlığı bulunmaktadır. Bu konuda kişilerin muhatap bulabileceği danışma ofisleri veya çağrı
numaraları ile hem akılcı yaklaşımın arttırılması, hem de halka verilecek eğitimlerle ilaç kullanım bilincinin
oluşturulması bu soruna çözüm olabilecektir.
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MOLECULAR ANALYSİS OF THE EFFECTS OF JUGLONE APPLİCATİON ON METASTASİS AND
ANGİOGENESİS İN PANC-1 AND BXPC-3 PANCREATİC CANCER CELL LİNES VİA ACTİVATİON OF
WNT SİGNALİNG PATHWAY
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Pancreatic cancer (PC) is a highly aggressive and malignant cancer characterized by high metastasis and
angiogenesis. Abnormal changes in cell signaling pathways play an active role in development of PC and
metastasis. The Wnt signaling is as also effective in the development of many cancers due to mutations in
the pathway as in many biological processes in the cell. Late diagnosis, high metastatic potential, difficulty
of surgical intervention in the position of the pancreas requires development of different treatment
strategies in PC. Recent studies have focused on the investigation of anticancer properties of various
phytochemicals for development of novel chemotherapeutic agents targeting signaling pathways. Juglone,
a member of naphthoquinones, has reported to have cytotoxic and apoptotic effects in various types of
cancer. In this study, we aimed to investigate the anticancer effects of juglone by evaluating the expression
levels of TCF7L2, CCDN1, VEGF and MMP-7 genes in juglone-treated BxPC-3 and PANC-1 human pancreatic
cancer cell lines. The effect of juglone on cell viability was determined by MTT assay for BxPC-3 and PANC1 cell lines and the IC50 values for 24 hours were found to be 21,05 and 21,25 μM, respectively. After 5, 10,
15 and 20 μM juglone treatments to BxPC-3 cells among 24 hours; CDN1, TCF7L2, VEGF gene expressions
decreased in all application doses with a statistically significant decrease in 10 and 20 μM juglone
applications. In doses of 5, 10, 15 and 20 μM juglone treatments to PANC-1 cells among 24 hours it is
observed that 5 μM juglone application significantly decreased the expressions of CCDN1, TCF7L2, VEGF
genes. Expression of MMP-7 gene significantly increased in all administration doses in both BxPC-3 and
PANC-1 cell lines. Our results showed that juglone has a promising potential for new agents and strategies
research area in the treatment of pancreatic cancer.
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İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI TIBBİ GENETİK BİLİM DALI AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ
MOLEKÜLER TANI DENEYİMİ: MEFV GENİNDE SIK GÖRÜLEN MUTASYONLAR
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Ailevi Akdeniz Ateşi tarihsel olarak en eski ve en yaygın otozomal resesif geçişli otoinflamatuvar hastalıktır.
Bilinen bir patojen ya da otoantikoru bulunmamaktadır. Hastalık karın ağrısı ve ateş hecmeleriyle manifest
olmaktadır ve bu dönemler ''atak dönemi'' olarak adlandırılır. Çalışmamızda AAA hastalığında, MEFV geni
üzerinde, Türk toplumunda en sık mutasyona uğrayan bölgelerin tespiti amaçlandı. Çalışmaya toplam 1840
hasta dahil edildi. Periferik kandan kit protokolüne uygun olarak DNA izole edildi. MEFV genindeki 22 hedef
bölge PCR metodu ile çoğaltıldı. Pyrosequencing metodu ile hedef bölge gen dizilemesi yapıldı. Hastalar yaş
gruplarına göre 2 gruba ayrılarak incelendiğinde <18 yaş grubunda yer alan 866 (454 kadın ve 412 erkek)
hastanın ortalama yaşları 8,5±7,5'tir. Bu grupta yer alan hastalardan 547'sinde AAA ile ilişkilendirilen bir
mutasyon saptanmadı. ≥18 yaş grubunda yer alan 974 (605 kadın ve 369 erkek) hastanın ortalama yaşları
35,4±12,5'tir. Bu grupta yer alan hastalardan 477'sinde AAA ile ilişkilendirilen bir mutasyona rastlanmadı.
2014-2016 yılları arasında Tıbbi Genetik Bilim Dalında Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) ön tanısı ile gelen 781 erkek
ve 1059 kadın olmak üzere toplam 1840 olgu MEFV geni üzerinde lokalize 22 ayrı mutasyon açısından analiz
edildi. Bulgularımızın analizi elde edilen verilerin daha önceki Türk toplumuna ilişkin çalışmalarla uyumlu
olduğunu göstermiştir.
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THE ASSOCİATİON OF MELATONİN RECEPTOR 1B GENE, A GENETİC BRİDGE BETWEEN
CİRCADİAN RHYTHM AND GLUCOSE METABOLİSM, WİTH TYPE 2 DİABETES: A COMPREHENSİVE
CASE-CONTROL STUDY.
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2

Melatonin receptor 1B (MTNR1B) is a G-protein-coupled receptor expressed primarily in pancreatic β-cells
and helps establishing a molecular bridge between circadian rhythms and glucose metabolism.
Unexpectedly, the association of MTNR1B with type 2 diabetes mellitus (T2DM) reported in 2008 with
genome-wide association (GWA) studies led to emergence of the role of circadian regulator melatonin in
controlling of insulin secretion. The MTNR1B signal has been shown to reduce insulin secretion via inhibition
of cAMP and protein kinase A. There is also evidence that MTNR1B variants are associated with type 2
diabetes by leading to overexpression of MTNR1B, impaired insulin secretion, and high fasting glucose levels
in type 2 diabetics. In our study, in 900 nonobese individuals (460 T2DM patients and 440 healthy),
prominent variants of the MTNR1B (rs1387153C/T and rs10830963C/G), CDKAL1 (rs7754840G/C and
rs10946398A/C), THADA (rs7578597T/C), ADAMTS9 (rs4607103C/T) and ENPP1 (rs1044498A/C) genes,
strongly associated with type 2 diabetes in GWA studies, were genotyped by real-time PCR. In our study,
only SNP rs1387153C/T, located 28 kb upstream of the MTNR1B gene and thought to affect the gene
expression, was significantly associated with T2DM (OR:2 [CI 95% 1,02-4,35], P=0.044 and 2 [CI 95% 1,003,89] P=0,050 respectively under additive and recessive models). Genotype distributions were in the HardyWeinberg equilibrium in both of the study groups (P>0.05). Genotype-phenotype analysis also revealed that
the rs1387153C/T variation was also effective on fasting blood glucose levels (P<0.05). Our results suggest
that MTNR1B gene (rs1387153C/T) plays a role in the development of T2DM via affecting blood glucose
levels by impairing insulin release in our population. Our study is presented to the literature as the first
large scale sample study of the genetic basis of T2DM in Turkish population.
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Corresponding Author: Doç. Dr. HİLAL ARIKOĞLU

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
793

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017
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1

It is quite difficult to demonstrate the effects of the genetic factors involved in pathogenesis of Type 2
diabetes (T2DM), a multifactorial complex disease and epidemic of the twenty-first century, due to the
multiplicity and complexity of the mechanisms involved. Genetic association studies started initially with
candidate genes but in 2007, GWA studies led to the association of several genes and variants with disease
in a very short time. Identification of genetic differences or similarities among societies is important for
disease management. Therefore, population size of genetic epidemiology studies is very important for the
reliability and effectiveness of the study results. Our study is the first large-scale population study to
investigate the effect of genetic factors in the development of T2DM in Turkish. In this study, it is aimed to
reevaluate the association results of the variants with T2DM in KCNJ11, ABCC8, Adiponektin, TCF7L2, IRS1
and 2 genes, functionally important candidate genes and studied in nearly 300 individuals by our research
group previously, in totally 900 individuals (440 T2DM and 440 healthy individuals). SNPs were genotyped
by Real-time polymerase chain reaction method and genotype associations with disease and their effects
on phenotypic characteristics (fasting glucose, insulin, c-peptide, HbA1C and lipid profiles) were
investigated. The association between KCNJ11 in I337V and R1273R and 16/-3c→t in ABCC8 with T2DM was
confirmed, while no association was found between IRS1(G972R), IRS2(G1057D) and T2DM in accordance
with our previous study. Although A1369S in ABCC8 gene was not associated in our preliminary study. In
this study it was strongly associated with T2DM. rs7903146 in TCF7L2 gene and only +276T/G in adiponectin
gene were associated with the disease. KCNJ11, ABCC8, Adiponectin and TCF7L2 polymorhisms was
associated with fasting blood sugar while IRS1 G972R were strongly associated with insulin resistance
consistent with the literature.
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AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURAN KADIN
HASTALARIN SERVİKAL KANSER VE PAP SMEAR TESTİ İLE İLGİLİ FARKINDALIKLARININ
DEĞERLENDİRMESİ
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2

Amaç: Servikal kanserin , mortalite ve morbiditesi yüksektir. Özellikle düşük sosyoekonomik düzeydeki
kadınlarda Pap Smear testi ile servikal kanser taramalarının servikal kanser ve displazilerinin erken tanısı
sağlanmakta, mortalite ve morbiditenin önüne geçilebilmektedir. Çalışmamızda; fakültemiz polikliniklerine
başvuran 18 yaş üzeri kadın hastaların serviks kanseri ve Pap smear testi ile ilgili bilgi, bilinç ve tutumlarını
tespit etmek amaçlandı. Yöntem: Tarafımızca hazırlanmış olan anket, fakültemiz polikliniklerine başvuran
beşyüzonbir (511), 18 yaş üzeri kadın hastaya uygulandı. Veriler tanımlayıcı istatistikler ile değerlendirildi,
p<0,05 düzeyi anlamlı kabul edildi. Bulgular: Katılımcılarının %57,2’sinin Pap smear testini daha önce
duyduğu, %42,8’inin duymadığı saptandı. Tüm anket katılımcılarının çoğunluğu serviks kanserini ve Pap
smear testini sağlık kuruluşları ve sağlık personelinden duymuştu. Eğitim düzeyi arttıkça servikal kanseri
duyma oranının arttığı tespit edildi (p=0,07). Katılımcıların çoğunun Pap smear testini hekim önerisi ve
jinekolojik şikayet sebebi ile yaptırdığı saptandı. Servikal kanser nedenlerini bilme durumu, eğitim seviyesi
yükseldikçe artmaktaydı (p<0,001). İlk cinsel deneyim yaşının erken olmasının (18 yaşından önce) rahim ağzı
kanseri riskini artırdığını bilme durumu eğitim düzeyleri yükseldikçe artmaktaydı (p<0,001). Birden fazla
partnerin servikal kanser riskini arttırdığını bilme durumu eğitim seviyesi yükseldikçe artmaktaydı (p<0,001).
Servikal kanser için cinsel yolla bulaşan bir mikrobun (HPV) başlıca risk faktörü olduğunu bilme ile eğitim
düzeyi yükseldikçe artmaktadır (p<0,001). Anketimize katılan 511 kişinin %35.8’i Pap smear testi
yaptırmıştır. Pap smear testi yaptırmış olanların %45.9’u tarama amacıyla, %41.5’u hekim önerisiyle,
%12.6’sı jinekolojik şikayet nedeniyle yaptırdığı tespit edildi. Gelir düzeyi arttıkça Pap smear testi yaptırma
oranı artmaktaydı (p=0.007). Sonuçlar: Servikal kanser, risk faktörleri ve Pap smear testi yeterince
bilinmemektedir. Pap smear testi daha çok jinekolojik bir şikayet olduğunda veya hekim tarafından tavsiye
edildiğinde yapılmaktadır. Tarama amacıyla yaptırma oranı daha düşüktür. Servikal kanser ve risk
faktörlerini bilenlerin, bu bilgiye daha çok sağlık personelinden ulaştığını tespit ettiğimizi göz önüne
alındığında, Pap smear testinin, rutin tarama yöntemi olarak tanıtılması görevi, yine sağlık personeline
düşmektedir.
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DERİN VE YÜZEYEL FİBROMATOZİSLİ OLGULARDA MMP1, MMP9, HEPARANAZ, PCNA
EKSPRESYONU
1
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Amaç: Fibromatozisler, yüzeyel ve derin fibromatozisler olarak iki gruba ayrılmaktadır. Derin fibromatozisler
desmoid tip fibromatozis olarak da adlandırılmakta ve lokal agresif gidişli oldukları bilinmektedir. Yüzeyel
ve derin fibromatozislerin histomorfolojileri benzer olduğu için bu iki grubun arasındaki davranış farkı çeşitli
çalışmalarda araştırılmıştır. Lokal ve sistemik bu tümörlere yönelik tedavi yöntemleri denenmiştir. Matriks
metalloproteinazların (MMP), Heparanazın çeşitli tümörlerde farklı miktarlarda salgılandıkları ve bunun da
lokal invazyon ve hatta metastaz potansiyelinde etkili olduğu bilinmektedir. Fibromatozisler, nodüler
fasiitler ve fibrosarkomlar ile yapılan çalışmalarda proliferasyon endekslerinin klinik gidişte etkili olduğu
bildirilmiştir. Çalışmamızda; MMP1, MMP9, Heparanaz ve PCNA ekspresyonlarının derin ve yüzeyel
fibromatozislerde farklı olup olmadığı araştırıldı. Bu sayede benzer histolojiye sahip olmalarına rağmen
klinik gidişleri farklı olan fibromatozislerin biyolojik davranışlarının aydınlatılmasına yardımcı olmak
amaçlandı. Yöntem: Derin fibromatozis ve yüzeyel fibromatozislere ait her olgu için seçilen bir bloktan
dörder adet lama, mikrotom ile 4 mikrometrelik kesitler alınarak; MMP1, MMP9, Heparanaz ve PCNA1
antikorları immunhistokimyasal yöntemle boyandı. Bu boyama sonucunda elde edilmiş lamlar ışık
mikroskobunda değerlendirilerek semikantitatif olarak skorlandı. Derin ve yüzeyel fibromatozis grupları
arasında, her immunohistokimyasal boya için elde edilen skorlar açısından fark olup olmadığı karşılaştırıldı.
İstatistiksel analiz, SPSS V20 programı ile tanımlayıcı istatistikler ve Mann Withney U testi kullanılarak
yapıldı, p<0,05 düzeyi anlamlı kabul edildi. Bulgular: MMP1 ile boyanma skorları ortalaması; derin
fibromatozislerde 4,40±2,22, yüzeyel fibromatozislerde 1,05±0,60 (p<0,001), MMP9 ile boyanma skorları
ortalaması; derin fibromatozislerde 9,60±1,26, yüzeyel fibromatozislerde 2,00±0,72 (p<0,001), heparanaz
ile boyanma skorları ortalaması; derin fibromatozislerde 3,80±1,47, yüzeyel fibromatozislerde 0,40±0,50
(p<0,001), PCNA ile boyanma yüzde oranları ortalaması; derin fibromatozislerde 48,50±11,55, yüzeyel
fibromatozislerde 8,75±5,02 (p<0,001) tespit edildi. Derin fibromatozislerde tüm değerler yüzeyel
fibromatozislere göre yüksek bulundu Sonuçlar: Çalışmamızın, benzer histolojiye sahip olmalarına rağmen
klinik gidişleri farklı olan fibromatozislerin biyolojik davranışlarının aydınlatılması yeni tedavi yöntemleri
geliştirilebilmesine yardımcı olabileceğini düşünüyoruz.
Keywords: Fibromatozis,MMP1,MMP9,Heparanaz,PCNA
Corresponding Author: Öğr. Gör. BETÜL DEMİRCİLER YAVAŞ

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
796

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

KASTAMONUDA GELENEKSEL YÖNTEMLE ÜRETİLEN PEKMEZ ÇEŞİTLERİNDE HMF VE PATULİN
DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
1
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Maillard reaksiyonu gıdalarda ısıl işlem uygulanmasıyla meydana gelen bir reaksiyon olup mutad bir ana
ürünü olan HMF, birçok gıdada bulunan şekerlerin ve amino asitlerin indirgenme reaksiyonları sonucunda
oluşan karsinojenik, mutajenik ve genotoksik bir maddedir. Patulin ise Aspergillus, Penicillium ve
Byssochlamys gibi mantar türleri tarafından üretilen bir ikincil toksik metabolitdir. Kahverengi çürüklük
etkeni Penicillium expansum elma, armut, dut, üzüm, şeftali, kayısı, kiraz ve domateste çoğalarak patulin
üreten en yaygın küftür. Patulin üreten küflerin şeker pancarında da oluşabildiği bilinmektedir. Patulinin
insanlar üzerindeki toksik etkileri, akut (örneğin, ajitasyon, konvülziyon, ve ödem), kronik (genotoksik,
nörotoksik, immunotoksik), ve hücresel düzeyde (protein ve DNA sentezinin engellenmesi) görülür. Pekmez
Kastamonu ilinde halk tarafından çeşitli kaynaklardan (elma, armut, şeker pancarı, dut, vb.) üretilebilen bir
geleneksel gıdadır. Uzun süreli kaynatma gibi bir ısıl işlemle üretilmeleri nedeniyle bu gıdalarda HMF
oluşumu olasılığı oldukça yüksektir. Ayrıca çürükleri iyi ayıklanmamış meyveler üretimde kullanılmışsa, bu
pekmezlerin patulin içermeleri de muhtemeldir. Bu çalışmada Kastamonu yöresinde geleneksel yöntemle
üretilen pekmezlerin (elma, şeker pancarı, dut, armut pekmezleri) toksik HMF ve Patulin içerikleri HPLC
analizi ile incelenmiştir. Türk Gıda Kodeksi, Üzüm Pekmezi Tebliği’nde sıvı pekmez için en çok 75 mg/kg HMF
limiti belirtilmiştir. Ülkemiz yasal düzenlemelerinde üzüm pekmezi dışında pekmezlere özel HMF limitleri
verilmemekle birlikte uygulamada üzüm pekmezi için verilen limit kullanılabilir. Türk Gıda Kodeksi, Gıda
Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ’de maksimum patulin limitleri olarak
meyve suları, meyve suyu konsantresi ve meyve nektarları için 50 μg/kg değerleri verilmiş olup pekmezlerin
de bir çeşit meyve suyu olduğu düşünülürse bu limit pekmezler için de kabul edilebilir. Çalışmada
pekmezlerin ortalama, en yüksek ve en düşük HMF içeriği sırasıyla 1187,5697 ve 131 mg/kg olarak bulunmuş
olup bu değerler yasal limitin üzerindedir. Patulin düzeyleri ise 14 pekmez numunesinin 9’unda limitin
üzerinde olup ortalama, en yüksek ve en düşük patulin içeriği sırasıyla 74, 204 ve 20 μg/kg olarak
belirlenmiştir.
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ANNE SÜTÜNDE KALICI ORGANİK KİRLETİCİ PESTİSİTLER
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Organoklorlu pestisitler çevrede ve besin zincirinde biriken hidrofobik, sentetik bileşikler olup çevreye ve
insan sağlığına olumsuz etkileri olan son derece toksik, kalıcı organik kirleticilerdir (KOK). Bu bileşikler uzun
biyolojik yarılanma ömrüyle kimyasal olarak kararlıdır ve bu da gıda zincirinde geniş bir yelpazedeki
besinlerle yüksek biomagnifikasyona neden olur. KOK konulu Stockholm Sözleşmesi, kalıcı, biyoakümülatif
kimyasalların üretimini ve kullanımını genel olarak yasaklamıştır. Sözleşme kapsamında bugün 11
organoklorlu pestisit yer almaktadır. Çoğu ülkede yasaklansa da, kalıcılığı ve biyoakümülasyonu yüksek
organoklorlu pestisitler dünya çapında gıdalarda hala rutin olarak tespit edilmektedir. Lipid çözünürlüğü ve
yavaş biyotransformasyonundan ötürü, organoklorlu pestisitler gıda yoluyla yağ dokularında birikebilir ve
canlılarda toksik maruz kalma düzeylerine ulaşabilir ve daha sonra et veya sütteki varlıklarına göre sekonder
toksisite üretebilirler. Bu bileşikler sindirim sisteminden kolaylıkla emilerek dağılır ve ağırlıklı olarak
karaciğer, yağ dokusu ve sütte birikir. Süt, yağlı meme bezi dokularından salgılanması ve yağ içermesi
nedeniyle bu pestisitler gibi çevresel kirleticileri çözerek içinde barındırır. Dolayısıyla, sütün organoklorlu
pestisit içeriği bölgedeki KOK pestisitleri ile kirlenmişliğin biyolojik bir göstergesidir. Ayrıca, bebeklerde ve
küçük çocuklarda bu dönemler nörogelişimsel etkilerin en önemli olduğu dönemler olduğu için insan ve inek
sütünde, bebek formüllerinde ve bebek mamalarında pestisit konsantrasyonlarını ölçmek çok önemli ve
faydalıdır. Bu çalışmada amaç anne sütünde KOK sınıfı pestisitlerle ilgili bilimsel araştırmaların verilerini
toplayarak KOK’lar günümüzde artık kullanılmasalar bile hala toplumlar için risk teşkil edip etmediği
hakkında bilgi vermektir. Çalışmada yöntem olarak yerli ve yabancı literatürde bulunan ve KOK’ların anne
sütünde varlığını ve düzeyini ortaya koyan çalışmaların sonuçlarının derlenmesi kullanılmıştır. Böylece bu
yasaklı toksik maddelerin anne sütünde bulunabilirliliği ve günümüzde hala insanoğlu için risk oluşturup
oluşturmadıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır.
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TRUE VAGİNAL PROLAPSE İN A GOLDEN RETRİEVER BİTCH TREATED WİTH OXYTOCİN+CA FOR
PARTURİTİON İNDUCTİON
Yrd. Doç. Dr. FUNDA EŞKİ - Çukurova Üniversitesi - Ceyhan Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji AbD, 01330 Adana, Türkiye
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3 Y. Lisans Öğr. ŞİFA KARAHAN - Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü, - Bakteriyoloji ve Seroloji Laboratuvarı, Adana, Türkiye
1

Generally, vaginal prolapse is the protrusion of edematous vaginal tissue into and through the opening of
the vulva occurring during the pro-oestrus and oestrus stages of the sexual cycle. True vaginal prolapse may
occur near parturition, as the concentration of serum progesterone declines and the concentration of
serum oestrogen increases. In a bitch, true vaginal prolapse is a very rare condition. This case describes a
3-year-old female, Golden Retriever bitch in moderate condition, weighing 30 kg, with distocia and partial
initially vaginal prolapse. The patient had developed true vaginal prolapse after receiving 3 doses
Oxytocin+Ca in order to parturition induction, in a private clinic. Following the injection of first Oxytocin+Ca,
one pup was born. After repeated Oxytocin+Ca doses, true vaginal prolapse was formed and the remaining
offspring were not born. One dead and ten live fetuses were removed from uterus by cesarean section.
Following the cesarean section was performed repositioning the vaginal wall with a combination of traction
from within the abdomen and external manipulation through the vulva and then the ovariohysterectomie
was done . Reoccurrence of a vaginal prolapse was not observed and the bitch recovered completely after
the postoperative therapy. In blood sample was P4 decreased and E2 increased (1.79 ng/mL and 5 pg/mL),
respectively. This rare case report describes true vaginal prolapse as an indirect effect, increasing estrogen
level of parturition induction Oxytocin+Ca therapy in the bitch.
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FOOD PRODUCTS WITH SOME FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
2
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4 Prof. Dr. GÜRKAN UÇAR - Selçuk Üniversitesi - besin hijyeni ve teknolojisi
5 Öğretmen MUSTAFA AKTURFAN - meb - yiyecek içecek hizmetleri

The tendency to functional food has been increasing in recent years. It is known that functional foods are
used for treatment of various diseases and prevention from them. To be able to say that a food is a
functional feature, it must be both nutritious and beneficial to human health. It has been reported that
functional foods affect the body's physiological and metabolic functions, as well as meeting basic nutritional
requirements. Functional foods are divided into two as animal and vegetal origin. In this review, vegetative
foods with some functional properties are discussed and information on the bioactive components
contained in vegetable functional foods and health effects.
Keywords: functional food, health, vegetal
Corresponding Author: Araş. Gör. YILMAZ SEÇİM

QUALİTY CRITERIA DESIGNATION OF KUNAFAH DESSERT PRODUCED FROM GOAT, SHEEP AND
COW’ BASED CHEESE PRODUCTS*
1

Araş. Gör. YILMAZ SEÇİM - Necmettin Erbakan Üniversitesi - gastronomi ve mutfak sanatları
2 Prof. Dr. GÜRKAN UÇAR - Selçuk Üniversitesi - besin hijyeni ve teknolojisi

Summary: Kunafah, which is consumed in Turkey, is prepared and consumed in both houses and mass
production enterprises. Especially after the 1990s, the production of industrial type enterprises gained
momentum and became more popular. These businesses have contributed to the recognition of the
kunafah sweet by many circles. Since the kunafah is consumed in a wide geographical area, each region has
developed different production methods. There are regional differences in taste due to different production
methods. In this research, it was aimed to determine the chemical, physicochemical, microbiological,
sensory and monotonic properties of kunafah which obtained by using goat, sheep and cow cheeses and to
determine whether it carries the elements that affect public health negatively. Method: Kunafah desserts
that obtained from goat, sheep and cow cheeses were used in the research. Analyzes were made on days
7 and 14 of the samples. The samples were stored in the refrigerator aseptic conditions. The research was
conducted in 3 replications. Microbiological, chemical and physicochemical analyzes, as well as the sensory
and textural properties of the samples were also investigated. Results: As a result of the analyzes
performed, it was not detected in the microorganisms examined when evaluated from microbiological point
of view in the kunafah desserts produced. Acidity,% dry matter,% fat,% ash, and pH values during cold
storage period during the period; goats, sheep and cows künefe between the groups derived from sweet
cheese and the differences in the groups was not statistically significant (P> 0.05) were determined. Color
determination of L *, a *, b * values of the differences between groups and within groups was determined
to be statistically significant (p <0.001; p <0.01; p <0.05). Texture values were statistically significant
between groups (P <0.001, p <0.01). According to the results of sensory analysis, the differences between
0. and 14. days of kunafah were statistically insignificant (P> 0,01). On the 7th day, it was determined that
the difference was significant (P <0.01). The differences among the groups were statistically significant (P
<0.001). Conclusion: As a result of this study, it is seen as a general problem that the kunafah dessert is not
a general construction method and it is done with different methods in each region. At the same time, the
main material in the production of cheese kunafah goats, sheep, and regional differences in flavor are due
to be produced with milk from animals such as cows. The values obtained in this study kunafah forming a
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prescribed standard in manufacturing and will be a guide in determining the overall properties of sweet
künefe.
Keywords: Kunafah, dessert, cheese, microbiological, chemical
Corresponding Author: Araş. Gör. YILMAZ SEÇİM

BALIK VE BAZI SU ÜRÜNLERİNDE UYGULANAN PİŞİRME YÖNTEMLERİ THE COOKING METHODS
APPLIED IN FISH AND SOME WATER PRODUCTS
1

Öğr. Gör. ALİ ŞEN - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
2 Prof. Dr. GÜRKAN UÇAR - Selçuk Üniversitesi - besin hijyeni ve teknolojisi

Besleyici değeri yüksek ve sindirimi kolay olan balık ve su ürünleri insanların dengeli ve sağlıklı beslenmesi
açısından önemli bir besin kaynağıdır. Balık ve su ürünleri eti kalsiyum, fosfor, çinko, iyot gibi mineral
maddeler ile yağda eriyen vitaminler bakımından zengindir. Yapılarında bulunan çoklu doymamış yağ asitleri
ve yüksek protein içerikleri vücudun ihtiyacı olan temel besin maddelerinin büyük bir kısmını karşılarken,
insan fizyolojisi ve metabolik fonksiyonlar üzerinde olumlu etkileri ile de hastalıklardan korunmada ve
sağlıklı bir yaşam sürmede önemli yere sahiptir. Birçok olumlu özellikleri olan balık ve su ürünlerinin
pişirilmesinde kullanılan yöntemlerin amacı; besin öğelerine en az kayıp vererek ve bu besin öğelerinden en
üst düzeyde yararlanabilmek açısından önem arz etmektedir. Pişirme esnasında protein fonksiyonları, yağ
miktarları, rengi, büyüklüğü, ph miktarı gibi etin kalitesini ve besin değerini etkileyen fiziksel, kimyasal ve
mikrobiyolojik bazı değişiklikler meydana gelebilir. Gıdalara belirli bir süre ısı uygulayarak tat, koku, kıvam,
renk, şekil ve yapılarını değiştirmek yoluyla onların arzu edilebilir ve yenilebilir duruma getirilmesi pişirme
olarak tanımlanmaktadır. Yiyeceklerin tat ve lezzetini olumlu yönde değiştirmesi, iştahı açması, sindirimi
kolaylaştırması, zararlı birçok mikroorganizmaları yok etmesi pişirmenin olumlu yönleri arasındadır.
Gıdalara uygulanan hatalı pişirme işlemleri yiyeceklerin besin değerlerinde kayıplara ve sağlığa zararlı
duruma gelmesine neden olmaktadır. Pişirmenin temelde nemli ve kuru ısıda olmak üzere iki ana yöntemi
vardır. Gıdanın özelliğine ve istenilen sonuca göre bu iki yöntem kendi içinde birçok pişirme teknikleri
oluşturur. Başlıca pişirme yöntemleri; haşlama, buharda, sıvı içinde pişirme, fırında, ızgarada, az yağda,
derin yağda, tütsüleme, kendi suyunda ve vakumda pişirme olarak sıralanabilir. Pişirme yöntemleri tercihi
balık ve su ürünlerinin cinsi, yağ oranı, büyüklüğü, mevsimi ve tüketicilerin damak zevki vb. etkenlere göre
değişiklik gösterebilmektedir. Sonuç olarak, lezzet ve sağlık açısından başarılı bir pişirme süreci için balık ve
su ürünleri hakkında bilgi sahibi olunması ve pişirilecek olan balık ve su ürünlerinin hangi pişirme yöntemine
daha uygun olduğunun bilinmesi gerekmektedir.
Keywords: balık, su ürünleri, pişirme teknikleri. fish, aquatic products, cooking methods.
Corresponding Author: Öğr. Gör. ALİ ŞEN
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MERSİN İL MERKEZİNDE YAŞAYAN BİREYLERİN BALIK TÜKETİM DAVRANIŞLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
1
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Sahip olduğu zengin protein kaynağı ve mineral madde içeriği ve çeşitliliği ile su ürünleri beslenme açısından
önem arz etmektedir. Bu çalışma, denize kıyısı olan Mersin ilinde balık tüketim davranışlarının incelenmesi
amacıyla yapılmıştır. Ankete katılan 500 kişinin tavuk-hindi etini birinci sırada %47, sığır-koyun etini ikinci
sırada %24,2, balık etini son sırada %25,8 tükettikleri saptanmıştır. Katılımcıların %70,6 haftada 0-4 kg
arasında balık tükettikleri saptanmıştır. Mersin’de en çok tüketilen balık çeşitleri sırasıyla hamsi, çipura ve
levrektir. Katılımcıların %90,4’ünün balığı taze olarak tükettiği, tüketim şekli olarak da az yağda kızartma
yöntemini %44 olarak tercih ettiği saptanmıştır. Araştırmada Türkiye’de yeterli ve dengeli şekilde balık
tüketildiğine %84,2’i hayır cevabı verilmiştir, nedeninin ise; %46,2 ile pahalı, %17,6 oranında balığa
ulaşmada güçlük, % 11,8 olarak balığı sevmeme, % 9,6 oranında ise koku olarak bildirilmiştir. Balık türlerinin
temin yeri bütün gelir gruplarında genel olarak ilk sırada balık hali (%57,0) daha sonra sırasıyla market
(%20,0), mahalle balıkçısı % 14,8 ve kendim tutarım % 8,2 şeklinde bulunmuştur. Katılımcıların dini
inançlarının balık ve su ürünleri tüketimini etkilemesi konusuna olumsuz baktıkları saptanmıştır. Aylık gelir
düzeyi ile balık tüketme miktarı ve balık tüketme sıklığı arasında fark bulunmamıştır (p> 0,05). Bu
araştırmada, bireylerin aylık gelirleri, meslek durumları, öğrenim durumları, haftalık balık tüketimi, balıkları
temin şekli ve tüketim biçimi, balık seçerken neye dikkat ettikleri, dini inançlarının balık tüketimini etkileyip
etkilemediği ve bireylerin balık tüketimine yaklaşımlarına ve bilgi düzeylerine ilişkin veriler elde edilmiştir.
Sonuç olarak Türkiye’de balık üretim ve tüketim potansiyelinin belirlenmesi ve yaratacağı katma değer
dikkate alınarak, balık tüketimini etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik çalışmaların sayısının
artırılması ayrıca gerekli politika önerilerinin geliştirilmesinin önem arz ettiği kanaatine varılmıştır.
Keywords: balık tüketimi, tüketim alışkanlığı, satın alma davranışı.
Corresponding Author: Öğr. Gör. ALİ ŞEN

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
801

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

BRUSELLOZUN LAMP –LFD (LOOP MEDİATED İSOTHERMAL AMPLİFİCATİON- LATERAL FLOW
DEVİCE) YÖNTEMİNİN KULLANILMASIYLA HIZLI TEŞHİSİ
1
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3 Doç. Dr. OSMAN YAŞAR TEL - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi - Mikrobiyoloji A.D.

Brusellozis, brusella grubu mikroorganizmaların sebep olduğu sığır, koyun, keçi, domuz ve koç gibi
hayvanlarda, özellikle, testis, meme, uterus gibi genital organlara yerleşerek, yavru atmalara ve infertiliteye
neden olan dünyanın birçok ülkesinde görülen insan ve hayvan sağlığını yakından ilgilendiren ve hayvansal
üretim üzerine önemli etkileri olan bulaşıcı, akut, subakut veya kronik seyirli zoonoz bir infeksiyöz hastalıktır.
Bruselloz, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Salgın
Hastalıklar Ofisi (OIE) tarafından dünyanın en yaygın zoonozlarından biri olarak kabul edilmektedir.
Hayvanlarda Bruselloz, B.abortus, B.melitensis ve B.suis gibi suşlar tarafından oluşturulmaktadır. Ülkemizde
hastalığın sürü prevelansı % 10’un üzerindedir ki bu çok ciddi bir orandır. Hastalığın kontrolü için temel
politikalara ek olarak hastalığın hızlı tanısına olanak verecek yöntemlerin geliştirilmesi, hastalığın yayılmasını
önleyici gerekli tedbirlerin zamanında alınmasına olanak tanıyacak, hayvan ve insan sağlığının
korunmasında önemli bir rol oynayacaktır. Bu çalışmada bruselloz hastalığının çabuk tanısında BCSP31
genini temel alan duyarlı ve özgül özel bir moleküler tekniğin, ilmek aracılı bir gen çoğaltma tekniğinin (loop
mediated isothermal amplification), lateral flow test (LFT) kasetleri ile birleştirilerek sonuçların hızlı ve
güvenli bir şekilde gösterilmesi amaçlandı. Bu amaçla brucella şüpheli hayvanlardan alınan 20 süt ve 37
aborte fötüs olmak üzere toplam 57 materyal LAMP-LFD yöntemiyle incelenerek kültür yöntemiyle
karşılaştırıldı. İncelenen materyallerin 13 tanesi (%22.8) LAMP-LFD ile pozitif bulunurken, kültür yöntemi ile
örneklerin 10 (%17.5) tanesinden etken izole ve identifiye edildi. Sonuç olarak, LAMP-LFD tekniğinin hızlı ve
brusellozun teşhisinde güven ile kullanılabileceği, LAMP-LFD testiyle beraber kültür yönteminin
uygulanmasının teşhis sensitivitesinin artırılmasında yararlı olduğu, LAMP-LFD testinin spesifite ve
sensitivitesinin yüksek olmasına rağmen hala kültür yönteminin altın standart olarak geçerliliğini
sürdürdüğü sonucuna varıldı.
Keywords: LAMP (Loop Mediated İsothermal Amplification), LFD (Lateral Flow Device) moleküler teşhiş, bruselloz, Sığır
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SIĞIR BRUSELLOZUNUN SEROLOJİK TEŞHİSİNDE LATERAL FLOW TEMELLİ HIZLI TANI KİTİ
GELİŞTİRİLMESİ
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Bruselloz, sığır, koyun, keçi, domuz ve koç gibi çiftlik hayvanlarında brusella grubu mikroorganizmaların
sebep olduğu özellikle, testis, meme, uterus gibi genital organlara yerleşerek, yavru atmalara ve infertiliteye
neden olan dünyanın birçok ülkesinde görülen insan ve hayvan sağlığını tehdit eden ve hayvansal üretim
üzerine negatif etkileri olan önemli bir zoonozdur. Bu çalışma ile sığır brusellozunun serolojik çabuk
tanısında kullanılacak bir Lateral flow test (LFT)’i geliştirmek amaçlandı. LFT’nin sensitivite, spesifisite ve
tanısal doğruluğu, RBPT (Rose Bengal Plate Test), KFT (Komplement Fikzasyon Test) ve i-ELISA ile
karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. İncelen 91 serum örneğinin 44 (%48.3)’ü i-ELISA ile 34 (%37.4)’ü LFT,
45’i (%49.5) RBPT ile 37 (%40.7)’si KFT ile pozitif olarak saptandı. Komplement fikzasyon testi referans test
kabul edilerek, LFT’nin sensitivitesi % 92 ve spesifitesi % 100 olarak bulundu. Sonuç olarak, LFT’nin, sığır
brusellozun serolojik teşhisinde sahada kolayca uygulanabilecek hızlı sonuç alınan spesifik bir test olduğu
sonucuna varıldı.
Keywords: Lateral Flow Test, sığır, serolojik teşhiş, bruselloz.
Corresponding Author: Doç. Dr. OSMAN YAŞAR TEL
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ENZOOTİK KOYUN ABORTUSU (EKA)’NUN SEROLOJİK TEŞHİSİNDE İNDİREKT ELISA
KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI
2
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Chylamydophila abortus koyun ve keçilerde hastalık oluşturan en önemli zoonotik ajanlardan biridir. Bu
çalışmada koyun enzootik abortusunun (EKA) etkeni olan C. abortus’un serolojik tanısı için laboratuvarda
bir indirekt ELISA geliştirilmesi amaçlandı. C. aborts S26 / 3 suşu, 6-7 günlük embryolu tavuk yumurtalarının
yumurta sarısı içine inokule edildi. 6 gün sonra C. abortus yumurta sarı kesesinden toplandı ve i-ELISA için
antijen hazırlanıncaya kadar -70 ° C'de saklandı. Testin duyarlılığını ve özgünlüğünü saptamak için etken
izolasyonu yapılan gerçek enfekte hayvanlardan alınan 22 serum örneği pozitif kontrol olarak kullanıldı.
Gerçek negatif serum örnekleri hastalığın hiç bildirilmediği sürülerden elde edildi. Kuzulama mevsiminde
toplanan 270 koyun serumu laboratuvarda geliştirilen iELISA ve mikro komplement fiksasyon testi (mCFT)
ile test edildi. 270 serum numunesinde 70 (% 25.9) ve 83 (% 30.7)’ü sırasıyla i-ELISA ve mCFT ile pozitif olarak
bulundu. Elde edilen verilere göre, C. abortus’un serolojik tanısı için laboratuvarda geliştirilen iELISA’nın
başarıyla kullnılabileceği ve saptanan yüksek seropozitiflik oranlarının da Türkiye'de küçük ruminantlarda
EKA'nun önemli olduğunu gösterdiği sonucuna varıldı.
Keywords: Chylamydophila abortus, ELISA,Koyun,Keçi
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RUMİNANT ABORTLARINDA COXIELLA BURNETİİ’NİN REAL TİME PCR İLE ARAŞTIRILMASI
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Koksiyellosiz, dünyanın birçok ülkesinde görülen önemli zoonotik infeksiyonlardan biridir. Etkenin
kültürünün zor ve uzun zaman alıcı olmasının yanında BSL-3 koşullarında gerçekleştirilmesi gerekliliği,
hastalığın teşhisinin geniş oranda moleküler ve serolojik olmasını sağlamıştır. Bu projenin amacı,
ruminantlarda abortusa neden olan bu önemli patojenin rutin teşhiste Real Time PCR ile hızlı ve doğru bir
şekilde saptanmasını sağlamak ve Şanlıurfa yöresinde hastalığın varlığını ve ne oranda olduğunu saptamaktı.
Çalışmada Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına teşhis amaçlı getirilmiş olan
ve -80 ºC’de saklanan toplam 202 adet sığır, keçi ve koyun atık materyali ve çalışma döneminde gelen 25
atık materyalini Real-Time PCR tekniği ile incelendi. Gerçek Zamanlı PZR analizlerinde Coxiella brunetti
RealTime PCR kit (Primerdesign Ltd Genesıg), hazır pozitif kontrol içeren kit kullanılmıştır. Doğrulamak amacı
ile internal kontroller çalışılmış ve sonuçları eklenmiştir. Bunun dışında ayrıca test edilen C.burnetii suşları
arasında son derece korumalı bir bölge olan C.burnetii com 1 geninin74-bp lik bir fragmentini amplifiye eden
primer çiftleri kullanılarak thermalcycler ile klasik PCR yapılarak elde edilen amplikonlar jelde görüntülendi.
Çalışmanın sonunda toplam 227 materyalin 4 tanesi (%1.8) gerek real time PCR ve gerekse klasik PCR da
pozitif bulundu.
Keywords: sığır, keçi, koyun, abort, Coxiella burnetii
Corresponding Author: Prof. Dr. OKTAY KESKİN
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İKİ LEYLEK (CİCONİA CİCONİA) VE BİR ŞAHİN (BUTEO BUTEO)’DE LUCİLİA SERİCATA’NIN NEDEN
OLDUĞU YARA MİYAZI
1

Doç. Dr. ARMAĞAN ERDEM ÜTÜK - Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi - Parazitoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye.
2 Prof. Dr. CEM ECMEL ŞAKİ - Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi - Parazitoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye.

Bu çalışmada, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğü’ne
bağlı Rehabilitasyon Merkezine tedavi amacıyla getirilen yaralı iki Beyaz Leylek (Ciconia ciconia) ve bir Şahin
(Buteo buteo)’de yara miyazı tespit edildi. Lezyonlu bölgeden toplanan canlı larvalar üzerine %70’lik sıcak
etanol ilave edildikten sonra %30’luk Potasyum Hidroksit (KOH) ile şeffaflandırıldı. Tür tanısı için gerekli olan
kısımları diseke edilerek CM medium ile lam üzerine monte edildi ve incelendi. Çalışma sonucunda larvaların
Lucilia sericata’ya ait olduğu tespit edildi.
Keywords: Beyaz Leylek,Şahin,Miyaz,Lucilia sericata
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TÜRKİYE’NİN NEVŞEHİR İLİNDEKİ ATLARDA KİSTİK EKİNOKOKKOZ SEROPREVALANSI
1

Doç. Dr. ARMAĞAN ERDEM ÜTÜK - Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi - Parazitoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
2 Dr. SELÇUK PEKKAYA - Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü - Biyokimya Laboratuvara, Ankara, Türkiye
3 Dr. FATİH KUZUGÜDEN - İl,Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü - Nevşehir, Türkiye
4 Prof. Dr. İBRAHİM BALKAYA - Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi - Parazitoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
5 Prof. Dr. SAMİ ŞİMŞEK - Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi - Parazitoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Kistik ekinokokkoz son derece önemli bir paraziter zoonoz olup insan ve hayvanlarda ciddi ekonomik
kayıplara neden olur. Türkiye’de hastalığın sığır, koyun, keçi gibi çiftlik hayvanlarında oldukça yaygın olduğu
tespit edilmiştir. Ancak atlarda kistik ekinokokkoz konusunda çok az çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın
amacı Nevşehir ilinde halk elinde yetiştirilen atlarda kistik ekinokokkoz seroprevalansını belirlemekti. Bu
amaçla yaşları 3-24 arasında değişen, farklı ırklardan, 105 dişi attan kan alınarak serumları çıkarıldı. Enfekte
koyun kistlerinden kısmi purufiye kist sıvısı antijeni hazırlanarak enzyme-linked immunosorbent assay
testinde (ELISA) kullanıldı. Tarama sonucunda 7 yaş ve altı atlarda %4,54 (2/44), 7 yaş üstü atlarda %6,55
(4/61) oranında anti-Echinococcus granulosus antikorları tespit edildi. Yaş grupları ile seroprevalans
ararasındaki ilişki Ki-kare testi ile incelendi ve istatistiki açıdan önemli bir fark bulunmadı (p ˃ 0,05). Genel
seroprevalans ise %5,71 (6/105) olarak belirlendi. Elde edilen veriler bu bölgede atların da son konak
köpekgiller için enfeksiyon kaynağı olabileceğini ve hastalığın epidemiyolojisi açısından önemli olduğunu
ortaya koymuştur.
Keywords: At, Kistik Ekinekokkoz, ELISA, Nevşehir
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ESTIMATION OF GENETIC PARAMETERS FOR LIVE WEIGHT AT DIFFERENT AGES IN PIRLAK
LAMBS*
2

1 Dr. KORAY ÇELİKELOĞLU - Afyon Kocatepe Üniversitesi - Zootekni
Prof. Dr. MUSTAFA TEKERLİ - Afyon Kocatepe Üniversitesi - Zootekni

The objectives of this study is to reveal environmental factors effecting on live weight at different ages and
to estimate variance components and genetic parameters in Pırlak lambs at different ages. The data of 271
lambs born from 16 sires and 230 dams at Afyon Kocatepe University Animal Research and Application
Center in 2008 – 2009 were used. Effects of birth type, gender and age of dam were significant for all traits
(p<0.05). The effect of birth year was significant for only yearling weight and, the effect of birth month was
significant for six months and yearling weight (p<0.05). The mean of Birth weight (BW), six months weight
(SW) and yearling weight (YW) were 3.44, 21.23 and 34.17 kg respectively. Variance components and
genetic parameters were estimated with univariate and multivariate animal model using restricted
maximum likelihood (REML) procedure of WOMBAT software. The estimates of direct heritability for BW,
SW and YW were 0.40±0.28, 0.37±0.33 and 0.31±0.32 respectively. Maternal heritability estimates for
mentioned traits were 0.27±0.13, 0.27±0.14 and 0.24±0.15 respectively. The estimates of total heritability
for BW, SW and YW were 0.54±0.23, 0.50±0.28 and 0.43±0.27 respectively. Genetic correlations between
BW-SW, BW-YW and SW-YW were 0.52±0.25, 0.64±0.23 and 0.80±0.14 respectively. The estimates genetic
correlation between BW-SW, BW-YW and SW-YW were 0.35, 0.41 and 0.77 respectively. The steady decline
in heritabilities at BW, SW and YW has shown that the effect of environmental factors increases with age.
In this study, the high and desired genetic correlations between SW and YW indicated that a selection for
SW could give positive results for later live weights. *Summarized from the doctorate thesis of the first
named author.
Keywords: pırlak, heritability, genetic correlation, live weight
Corresponding Author: Dr. KORAY ÇELİKELOĞLU

THE EFFECT OF DİETARY TARRAGON (ARTEMİSİA DRACUNCULUS) POWDERS DİFFERENT LEVELS
ON CARCASS CHARACTERİSTİCS AND SOME INTERNAL ORGANS WEİGHT OF BROİLER CHİCKENS
2

1 Yrd. Doç. Dr. FATİH YILDIRIM - Atatürk Üniversitesi - Zootekni
Yrd. Doç. Dr. MUHAMMET ALİ TUNÇ - Atatürk Üniversitesi - Narman Meslek Yüksek Okulu

This study was conducted to investigate the effects of different levels of Tarragon powder on head, chicken
feet, some internal organs and carcass characteristics of broiler chickens. Day-old two hundred forty Ross
308 male broiler were randomly allocated into four treatments and six replicates per treatment. At each
replicate ten birds were used. All birds for 42 days had ad libitum access to water and feed and were
exposed to a 23L:1D lighting program. The diets were set on the basis of corn, soybean and wheat meal,
formulated according to the reccommendations of the Ross 308 manual (starter days 1-14, grower days 1537, and finisher days 38–42), and offered as mash. Tarragon plant used in the research was purchased from
vegetable market in Erzurum province of Turkey. Treatments were: base diet (Control), base diet + 0.1% of
Tarragon powder (group A), base diet + 0.2% of Tarragon powder (group B), base diet + 0.5% of Tarragon
powder (group C). Except for relative wing and head weight, other carcass traits were not significantly
affected (p>0.05) by different levels of Tarragon powder. The lowest relative head weight (p<0.001), and
the highest relative wing weight (p<0.05) were obserwed in conrol group. The results of this study suggest
that addition of Tarragon powder to broiler diets has no effect on other important carcass traits, except for
head and wing weights of broiler chickens.
Keywords: Broiler chicks, Carcass, Internal Organs, Tarragon Powder
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MILK YIELD AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES IN WATER BUFFALOES
1
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Prof. Dr. MUSTAFA TEKERLİ - Afyon Kocatepe Üniversitesi - Veteriner Fakültesi Zootekni

2

ABSTRACT: Population growth, hunger, malnutrition and natural product demand increased the importance
of buffalo breeding.Buffaloes, which were domesticated in 2500 BC, have now found a large breeding area
all over the world, especially in the Asian continent. In addition to milk and meat yields, some countries
benefit from the labor force of buffaloes which has the ability to withstand environmental conditions and
evaluate the low quality feeds. Milk yield in buffaloes is about 2000-2500 kg. Milk fat ratio is between 6.5 –
8.1 % and protein ratio is between 4.0 - 4.5 %. Buffalo milk, which has a higher fat and protein ratio than
that of cattle, is used to produce cream, cheese, yoghurt and butter. Different methods from conventional
techniques to genomic selection have been used to increase milk production in last decades. Today there
are buffalo cows giving 4500 kg of milk. Pakistan and India achieve the 62 and 51 % of milk production from
their buffaloes. Milk , fat and protein yields were reached to the levels of 4000 kg, 8.30 and 4.63 % in Italy
by using conventional ang genomic selection techniques. As a result, modern breeding techniques have
made it possible for buffaloes to become an industrial production tool.
Keywords: Water buffalo, Milk yield,fat yield,development
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CORRELATIONS AMONG EGG WEIGHT AND SOME EMBRYO CHARACTERISTICS IN GERZE BREED
IN TWO EMBRYONIC AGES
2
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Araş. Gör. MÜCAHİT KAHRAMAN - Ankara Üniversitesi - zootekni
3 Dr. ÖMER FARUK GÜNGÖR - Ankara Üniversitesi - zootekni

ABSTRACT: Breed specific differences observed on the hatching egg characteristics. Hatching egg
characteristics will directly contribute to the embryonic development. Gerze is local Turkish breed and lays
white shell color egg. The present study aimed to investigate the correlations among egg weight and some
embryo characteristics in Gerze breed in different embryonic ages. A total of 106 hatching Gerze eggs were
used in this study. Eggs were weighted and incubated at 37.7oC, 53.3% RH and were turned till 18 d of
incubation. On day 18, all eggs were transferred to the hatcher at 37.5oC and 70% RH. Twelve eggs were
selected at the beginning of 19 and 21 days of incubation. Weight and length of embryo and also weight,
length and width of femur and tibia were determined. Relations among the examined features were
determined by the Pearson correlation test in the different embryonic days. On day 19 of incubation,
correlation coefficient between egg weight and femur length was found statistically significant (P<0.01).
However, on day 21 of incubation, correlation coefficients between egg weight and embryo weight
(P<0.05), egg weight and femur width (P<0.01), embryo length and tibia width (P<0.05) and also tibia weight
and length (P<0.05) were found statistically significant. It has been observed that the correlations among
egg weight and some embryo characteristics have changed with the progress of the embryonic
development in Gerze breed.
Keywords: Gerze breed, embryonic age, egg weight, embryo, correlation
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ORGANİK HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SELEKSİYON KRİTERLERİ
1
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2

Hayvansal üretimde birim başına düşen verimleri artırmak amacıyla uygulanan yoğun seleksiyon
programları, hastalık etkenlerine karşı kullanılan kimyasal preparatlar, üreme senkronizasyonu için
uygulanan hormon ve sentetik maddeler hayvansal ürünlerde kalitenin azalmasına ve kalıntı oluşumuna
neden olmaktadır. Bu durum hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı ve refahı açısından olumsuz neticeler
meydana getirmektedir. Bu gelişmeler, çevre ve insan sağlığı açısından daha faydalı olan ve hayvan sağlığı
ve refahını ön planda tutan organik üretimi gündeme getirmektedir. Gelişmiş ülkelerde organik hayvansal
ürünlere olan talep giderek artmaktadır. Bundan dolayı organik hayvancılık esaslarına göre sertifikalı üretim
yapan işletmelerin de sayısı son yıllarda çoğalmıştır. Başarılı ve sürdürülebilir organik yetiştiricilik için
yetiştirme amacı ve hayvan seçimi en önemli faktörlerdendir. Bu bildiride, organik üretim yapılan
işletmelerde, hayvan seçiminde kullanılan kriterler ve bu kriterlerin seleksiyon indekslerindeki relatif
ağırlıkları hakkında bilgi verilmiştir.
Keywords: Organik, seleksiyon, yetiştiricilik
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ROBOTİC MİLKİNG SYSTEM İN DAİRY CATTLE
1
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The aim of this review, was to evaluate the conditions that should be taken into consideration before
establishing robotic milking systems by breeders, with the advantages and disadvantages of robotic milking
systems in terms of general and technical structure, economic situation, animal health effects, operations
and breeders. Dairy cattle businesses need to have good milking technology to be able to carry out milking
without hands, provide reliable workforce in the workforce, and improve milk yield and quality. While
achieving these desired features, switching to robotic milking systems is an important step in this path. The
breeder who wants to install a robotic milking system; The cost of the system is about $ 175,000-250,000,
the cow's adaptation period to the system changes between 6-8 weeks, the number of cows about 55-65
in a robotic milking system, the need for a staff member, less breast diseases, and that cleaning conditions
are always necessary. As a result; It can be seen as an advantage to prefer the robotic milking system of
enterprises with high milk yielding milk profits, especially in terms of cost and workmanship.
Keywords: Economic situation, Dairy cattle, Robotic milking system
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DETERMİNATİON OF GENETİC DİVERSİTY İN MHC GENE REGİON BETWEEN COMMERCİAL
CHİCKEN TYPES AND INDİGENOUS CHİCKEN BREEDS İN TURKEY.
1
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In this study, the region which belongs to 30 Denizli, 30 Gerze, 10 Lohmann–LSL white egg layer, 10 Brown
nick layer and 10 Broiler chicken, was investigated for TAP 1 gene region from exon 6 till exon 7, and for
TAP 2 gene region from exon 4 till exon 6. In all strains that were examined, TAP 1 and, TAP 2 lengths were
determined respectively 431 bp and 399 bp. In TAP 1 gene region, polymorphic regions were identified as
below numbers; In Denizli 15, Gerze 7, Brown egg layer 8, white egg layer 8 and broilers 10 and in TAP 2
gene region in Denizli 16, Gerze 14, Brown Egg Layer 5, White Egg Layer 9 and Broilers 13. The values of
genetic distance for Gerze and Denizli races and their phylogenetic tree results suggest that these two races
are probably different races and results connote the possibility of having their origins from different regions.
The present study is aimed to identify polymorphism in TAP 1, TAP 2 gene regions of MHC region in Denizli
and Gerze indigenous chicken races, and also aimed to demonstrate the differences of MHC gene region
between indigenous chicken races and commercial chicken species. Moreover, this study can be an initial
guide for the future genetic studies and investigations that will be in Mhc gene region of indigenous chicken
races. Results provide structural informations about chicken TAP genes and their polymorphism levels.
Keywords: MHC, Polymorphism, TAP, Chicken, Denizli race, Gerze race
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DETERMİNATİON OF GENETİC DİFFERENCES AT BF GENE REGİON OF MHC I LOCUS İN
CHİCKENS.
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This study was performed to investigate the BF 1 gene’s region’s 765 bp long region on local (24 Denizli, 24
Gerze) and commercial (12 Lohmann–LSL white egg layer, 12 Brown nick layer and 12 Broiler chicken)
chicken breeds. In this project the polimorphisim in the MHC regions BF1 genes region was observed
between the local and commercial chicken breeds for the reach the differences. Beside it was believed that
the results will be useful for the future genetic studies but unfortunately there was no clear squencing
analysis results of the BF1 genes region. Therefore the genetical distance value and filogenetical tree results
in and between the populations could not perform.
Keywords: MHC, Polymorphism, BF, Chicken, Denizli race, Gerze race
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ARCHEOLOGY IN THE OTTOMAN PERIOD
1
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Archaeology in the Ottoman Empire before The First World War, was carried out by Western researchers.
In this context, many western researchers came to Anatolia and other ancient centers. Westerners are
researced about archeology at the ancient settlement in Ottoman lands. Thus, Westerners have discovered
ancient settlements destroying our historical monuments. The Ottoman Empire, formerly connived to what
these researchers have done. But later the Ottoman Empire put very heavy conditions. Thus, progress in
the Ottoman territory antiquities was very nice. In this paper, the development of this process will be shown
that the reflection of the Sevres Treaty.
Keywords: Osmanlı Empire, archeology
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KLASİK DÖNEM YUNAN İNANCINDA ANA TANRIÇA: KYBELE
1
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Phyrgialı ana tanrıça Meter’in Yunanistan’da ilk tanımını MÖ 7. Yüzyıl sonlarına denk gelmektedir. Anadolulu
tanrıça Meter, Yunan kentlerinde Kybele adıyla tapınım görmüş ve Helenleştirilmiştir. Yunan panteonu
dışından gelen bir tanrıça olarak kültü zaman içinde benimsenerek kendine bir yer edinmiştir. Kybele inancı
MÖ 5. ve 4. yüzyıllarda yani Klasik dönemde ise yaygınlaşmıştır. Tanrıçaya adanan kutsal alanların artması
ve ritüellerinin yaygınlaşması da bunun bir kanıtıdır. Bu çalışmanın amacı, Phyrgialı ana tanrıçanın
Yunanistan’a gelişinden sonra, inancının daha da yaygınlaştığı klasik dönemde ikonografisini, ayinlerini,
Yunan panteonunda edindiği yeri, tapınaklarını ve kutsal alanlarını açığa çıkarmaktır. Çalışmanın
kaynaklarını adak kabartmaları, vazolar gibi arkeolojik kalıntılar ile Pindaros, Euripides, Aristophanes gibi
eski çağ yazarlarının aktarımları oluşturmaktadır. Sonuç olarak Kybele kültü Yunan kentlerinde
Helenleştirilmiş bir şekilde yer alsa da tam anlamıyla Yunan panteonunda kendine bir yer bulamamış, onlarla
hiçbir zaman aynı konumda olmamıştır. Bunun en önemli kanıtı tanrıçanın ikonografik betimlerinde ve
ritüellerinde görülür. İkonografisinde hem Yunan hem de hala Anadolu izleri taşımaktadır. Tanrıça bu
durumu destekleyen birçok örnekle betimlemeye sahiptir. Ek olarak, sadece tanrıçaya adanmış ayinlerin
yanı sıra Dionysos ayinleriyle birleştirilmiş uygulamalar da sıklıkla görülür.
Keywords: Kybele, Yunan, ana tanrıça, inanç.
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ESKİ YUNAN’DA KÜLT KAPLARININ FORM VE İŞLEVLERİ
1
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Eski Yunan politeist inancında tanrı ya da tanrıçalara adanmış festivaller, törenler ve kurban sunuları daima
toplumsal hayatın merkezinde yer almıştır. İnanç ve onunla ilgili tüm uygulamalar oldukça özenli bir şekilde
gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle ritüellerde söylenen ilahiler, giyilen kıyafetler, adak sunuları kadar kullanılan
kaplar da oldukça önemli olmuştur. Bundan dolayı dini törenlerde kullanılan kült kaplarının çok farklı
formlarda ve işlevlerde olduğu görülür. Bu çalışma eski Yunan inancında Zeus, Dionysos, Demeter gibi
tanrılara adanmış dini festivallerde ve çeşitli törenlerde kullanılan kült kaplarını hem form hem de işlev
açısından ele almıştır. Buna göre belirlenen kapların ritüellerde hangi işlevlerde kullanıldığı, bezemelerinin
ne olduğu, törenler dışında günlük hayatta kullanılıp kullanılmadığı gibi sorularına yanıt aranmıştır.
Çalışmanın temel kaynaklarını ise eski Yunan’dan günümüze ulaşan farklı malzemelerden yapılmış kap
buluntuları oluşturmaktadır. Bu veriler ışığında ritüellerde kullanılan kült kaplarının öncelikle formlarının ne
olduğu saptanmıştır. Phiale, perirrhanterion, eskhara, kernos, liknon, gibi farklı işlevde çok sayıda kabın
kullanıldığı belirlenmiştir. Daha sonra bunların işlevleri ve malzeme çeşitliliği ortaya konmuştur. Metal,
ahşap ya da kilden yapılmış tütsü, kandil, içki, su, koku kapları, ayin tepsileri, sıvı tekneleri gibi çok farklı kap
türü tespit edilmiştir.
Keywords: kült kabı, yunan, din.
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TÜRKİYE’DE ARKEOLOJİ VE TABİAT TARİHİ MÜZELERİNİN GEMOLOG GEREKSİNİMİ
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Gemoloji bilimi, değerli ve yarı değerli süstaşlarını inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalıyla ilgilenen, değerli
ve yarı değerli taşları inceleyen uzmanlara ise gemolog denilmektedir. Tarihi değeri olan, yapıldığı dönemi
yansıtan takı ve objelerin yapımında kullanılan değerli ve yarı değerli mücevher taşlarıyla üretilmiş eserlerin
tespitinde de yine bu uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı 193 müze bulunmaktadır. Ülkemiz sınırları içinde varlığını
sürdürmüş, M.Ö. on binlerden Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışına kadar geçen sürede sayısız Anadolu
medeniyetlerini göz önünde bulunduracak olursak, bakanlığa bağlı müzelerimizin özellikle değerli ve yarı
değerli süstaşı eserler bakımından ne denli zengin olduğunu anlayabiliriz. Bu durum, müzelerde tıpkı sanat
tarihçisi v.b. uzmanlara ihtiyaç duyulduğu kadar, süstaşı uzmanı olarak gemolog ihtiyacını kaçınılmaz
kılmaktadır. İzmir Arkeoloji Müzesi’nde* sergilenen ve depolarda muhafaza edilen antik döneme ait süstaşlı
eserler (kolye, bilezik, yüzük, mühür yüzük, kameo, silindir mühür, ağırşak, kesici uç vb.) gemolojik
incelemeye tabi tutularak hedeflenen sonuçlarla gemolog gereksinimine vurgu yapılarak ilk adımlar
atılmıştır. Müzelerde bulunan süstaşları ve süstaşlı takıların incelenmesine uygun gemoloji laboratuvar
cihazları belirlenerek tahrip etmeyen inceleme yöntemleriyle kimliklendirilmesi sağlanmalıdır. Müzelerin
gemolog ihtiyacının karşılanmasıyla; kazılardan çıkarılan, müsadereyle elde edilen veya depolarda tutulan
taşlı eserlerin süstaşı türleri tespit edilerek, işlendiği dönemler hakkında bilimsel katkı sağlamada ve buna
dayalı envanter oluşturmada önemli sonuçlar alınacaktır. *Prof. Dr. Murat HATİPOĞLU danışmanlığında
yürütülmüştür.
Keywords: Arkeoloji ve Tabiat Tarihi Müzeleri, Gemoloji, Gemolog
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KAYNAKBİLİM OLARAK ARKEOLOJİ
1

Araş. Gör. HİLMİ GÜNEY - Marmara Üniversitesi - UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU, KUYUMCULUK VE MÜCEVHERAT BÖLÜMÜ
2 Doç. Dr. SİBEL KILIÇ - Marmara Üniversitesi - UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU, KUYUMCULUK VE MÜCEVHERAT BÖLÜMÜ

Arkeolojik kazılarda çıkarılan eserlerin yapısını, değerini, yaşını ve ait olduğu dönemi ortaya koymak adına,
geçmişten günümüze değin çeşitli analiz yöntemlerine başvurulmaya devam edilmektedir. Teknolojik
gelişmelere paralel olarak analiz teknik ve yöntemleri de hayli değişmiş, eski eserin dokusunda tahribata
sebep olan yöntemler, yerini “tahribatsız analiz” yol ve yöntemlerine bırakmıştır. Bu durum; Jeoloji,
Gemoloji, Metalurji gibi bilim dallarının arkeoloji disiplinini işe koşmasını, onunla işbirliği ve etkileşimini
kaçınılmaz kılar. Zira arkeoloji; kaynak, süreç ve sonuç konusunda objektif, tutarlı ve ölçülebilir sonuçlar
ortaya koyar. Bu da ilgili bilim dallarına, gerek materyal gerekse sosyo-kültürel olarak değerlendirme ve
analizlerine sağlıklı bir temel oluşturur. Dolayısı ile arkeoloji, ilgili bilim dallarına önek olarak eklemlenmiş,
Arkeo-gemoloji, Arkeo-jeoloji, Arkeo-metalurji gibi ifadeler ile literatüre dahil edilmiştir. Bu yaklaşım
arkeoloji bilimini, ilgili bilim dallarının temel ve öncül disiplin pozisyonuna taşıyarak, konunun anlam ve
önemine işaret eder. Nitekim günümüz modern eğitim ve öğretim yöntemleri, geleneksel öğretim
yöntemlerini yadsıyarak, çoklu disipliner öğretim yöntemlerinin önemine işaret eder. Arkeolojinin önem ve
gereği, salt materyal özellikler arz eden; taş, maden ve jeolojik unsurları ifade eden bilim dallarını değil,
hemen hemen tüm bilim dallarını kapsar. Arkeolojik kazılarda gün ışığına çıkarılan eserler aynı zamanda
dönemlerinin birer gösterge bilim unsurları olmaları dolayısıyla; matematik, fizik, tıp, coğrafya, sosyoloji,
psikoloji vb. gibi sayısız bilim dallarının kaynaklarına ve gelişim safhalarına ışık tutacak verileri de içerisinde
barındırmaktadır. Bu çalışma arkeolojinin diğer bilimlere zemin ve kaynak oluşturması bakımından
önemlidir. Bu bakış açısı ile, çeşitli ve farklı alanlardaki araştırmacılara farklı bir vizyon kazandırması
amaçlanmış, ele alınan konunun tarihsel boyutları ile çok yönlü ve derinlemesine bir bakış açısı ile
değerlendirilmesinin gereği vurgulanmıştır.
Keywords: Arkeoloji, Kaynakbilim, Disiplinlerarası, Arkeo
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TÜRK - ABD İLİŞKİLERİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI: CELAL BAYAR'IN ABD GEZİSİ (27 OCAK - 27
ŞUBAT 1954)
Prof. Dr. YAŞAR SEMİZ - Selçuk Üniversitesi - Tarih
Okutman YUSUF KODAZ - Selçuk Üniversitesi - Tarih

1
2

Osmanlı döneminde ticaretin ön planda olduğu Türk-ABD ilişkileri, İkinci Dünya savaşı yıllarında Türk-Rus ve
ABD-Sovyet ilişkilerinde yaşanan dalgalanmalardan etkilenmiştir. Türkiye, Rus tehdidi sebebiyle ABD ile
yakınlaşma ve işbirliği siyaseti izlemeye başlamıştır. Bu politika savaşı takip eden yıllarda askerî, siyasî ve
ekonomik işbirliği ile geliştirilmeye çalışılarak, Türkiye’nin NATO'ya (Kuzey Atlantik Paktı) girmesi
hedeflenmiştir. 14 Mayıs 1950'ye yani DP'nin yönetimi ele almasına kadar Türkiye'nin NATO içerisinde yer
alması konusu bir arzu olmaktan öteye gidememiştir. NATO'nun kuruluş aşamasında başta İngiltere olmak
üzere Belçika, Hollanda gibi ülkelerin itirazları sonucunda Türkiye paktın dışında bırakılmıştır. Fakat Türkiye
NATO üyeliğinden vazgeçmemiştir. Demokrat Partililer, 1950 seçim kampanyası sırasında yaptıkları
konuşmalarda NATO'ya katılmayı, demokratik düzenin geleceğini güvence altına almak için de kaçınılmaz
bir teşebbüs olarak görmüşler ve iktidara gelir gelmez NATO üyeliği ve Amerika'nın yanında olmayı bir hedef
haline getirmişlerdir. Bayar, 1951 yılı başlarında Türkiye'ye gelen Amerikan heyeti ile bizzat görüşmeler
yaparak Türkiye'nin NATO'ya alınması konusunda ısrarcı olmuş, "Türkiye'nin NATO’suz, NATO'nun da
Türkiye’siz olamayacağı" fikrini kabul ettirmeye çalışmıştır. Bayar'ın 1954 yılının Ocak ayında başlayan ve bir
ay süren ABD gezisi iç ve dış basında büyük ilgi ile karşılanmıştır. Bayar, ABD gezisinin ilk durağı olarak Kraliçe
Elizabeth'in özel uçağı ile İngiltere'ye gitmiş, burada iki gün kaldıktan sonra ABD'ye hareket etmiş ve orada
görkemli törenlerle karşılanmıştır. Bu çalışmada Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın ABD'ye yaptığı gezi, bu sırada
karşılıklı olarak yapılan sosyal, iktisadî ve siyasî görüşmeler ele alınacak ve bunların iki ülke ilişkilerindeki
önemi değerlendirilecektir.
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TÜRK KADINLARINA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI’NIN VERİLMESİ VE TÜRK OCAKLARINA
YANSIMASI
1

Y. Lisans Öğr. NEZAKET İSLAM HAYIRLIOĞLU - Gazi Üniversitesi - Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Kadınlarımızın seçme seçilme hakkı elde etmesi yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni çağdaşlarının
bir adım ötesine taşımış olması bakımından oldukça önemlidir. Çalışmamızda kişinin temel haklarından olan
ve kadınlarımızın ülke yönetiminde yer almasına imkan sağlayan ve Cumhuriyet tarihimizin en önemli
kazanımlarından olan seçme ve seçilme hakkının elde edilmesi süreci ve sonrasında buna yönelik olumlu ve
olumsuz tepkiler üzerinde durulacak olmakla birlikte özelde Türk Ocakları’nın bu sürece katkısı ve sonuç
üzerine yorumları ele alınacaktır. Atatürk’ün Halkçılık ilkesi Türk toplumunda birey, aile, zümre ve sınıf
egemenliğinin olamayacağı, bütün millet bireylerinin yasa önünde eşitliği esasına dayanır ve her türlü
ayrıcalığı reddeder. Bu anlayışla kadınların bu hakkı kazanması toplumun refahı ve mutluluğu, ülkenin
kalkınması için oldukça önemlidir. Seçme ve seçilme hakkının verilmesi/kazanılması süreci ile buna yönelik
tepkiler Cumhuriyet’in ilk yıllarında kadının toplum hayatındaki rolünün ne derece kıymetli olduğunu
göstermektedir. Bu çalışmada çeşitli makale ve kitaplar ile Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgelerinden
yararlanılmıştır. Çalışmamız alana özgün bir katkı sağlamamakla birlikte dönem şartları göz önünde
bulundurularak bir yorum getirilecektir.
Keywords: Türkiye, Seçme ve Seçilme Hakkı
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CUMHURİYETİN MEDENİ HALİ: ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE MEDENİYET KAVRAMININ
ELEŞTİREL BİR SEYRİ
1

Araş. Gör. İLBEY C. N. ÖZDEMİRCİ - Kilis 7 Aralık Üniversitesi - Siyaset Bilimi

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş süreci, bir tür medeniyet dönüşüm projesi olarak
değerlendirilebilir. Zira söz konusu tarihsel periyod, devletin kurumsal yapısını aşan ölçülerde topyekün bir
dönüşüm eğilimi göstermiştir. Bu dönüşüm, Türkiye Cumhuriyeti’ni oluşturacak olan tüm unsurların yeniden
tanımlanmasını kapsayan bir boyuta sahiptir. Böylelikle Osmanlı İmparatorluğu ile Yeni Cumhuriyet arasına
kalın bir perde çekmek mümkün olabilecek ve imparatorluktan arda kalan tarihsel bakiye ile arasına mesafe
koyan yeni bir devlet inşa edebilmek söz konusu hale gelecektir. Çok genel hatlarla ifade ettiğimiz bu
dönüşüm sürecini mümkün kılabilecek olan kritik bir kavram olarak karşımıza medeniyet tartışmaları
çıkmaktadır. Erken Cumhuriyet Döneminin önde gelen fikir adamlarının istisnasız hepsinin üzerinde yoğun
biçimde kafa yorduğu ve çokça eser ürettiği medeniyet kavramı, bu çalışmada imparatorluktan cumhuriyete
geçiş sürecinde kavramın üzerine yüklenen anlam dairesinde ele alınarak söz konusu tarihsel sürecin bu
zaviyeden anlamlandırılmasına çalışılacaktır. Bu doğrultuda Erken Cumhuriyet Döneminin düşünsel
zemininin oluşumuna fikir ve eserleriyle kaynaklık eden aynı zamanda da dönemin önemli siyasal aktörleri
olan üç figür tespit edilmiş ve bu isimlerin medeniyet kavramı üzerine literatürde temel teşkil eden eserleri
incelenerek, bir medeniyet dönüşüm projesi olarak Cumhuriyete geçiş süreci ele alınmıştır. Çalışmanın
araştırma alanını belirleyen bu isimler ve eserleri; Ahmet Ağaoğulları; Üç Medeniyet, Hamdullah Suphi
Tanrıöver; Dağ Yolu ve Peyami Safa; Türk İnkılabına Bakışlar şeklindedir. Bu düşünür ve eserlerin seçilmesi
Erken Cumhuriyet Döneminde medeniyet kavramının, içeriğinin yanı sıra tarihsel seyrini de sunması
bakımından oldukça işlevseldir zira bahis konusu eserler sırasıyla; 1920, 1931 ve 1938’de kaleme alınmıştır.
Bir bütünlük içinde bu eserlerin incelenmesi ile Cumhuriyetin kuruluş sürecinde medeniyet kavramına
yüklenen anlamın yanı sıra, cumhuriyet deneyiminin seyri bağlamında medeniyet kavramı dolayımıyla
belirlenen hedefe ulaşabilme serüveni de izlenebilir hale gelmektedir. Bu çalışma cumhuriyetin ilk yıllarını
bir medeniyet projesi olarak ele alarak, rejimin kurucu aktörlerinin düşünsel yapısını ve motivasyonunu
açıklayabilmeyi hedeflemektedir.
Keywords: Medeniyet, Cumhuriyet Dönemi, Batılılaşma, Laiklik
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SARIKAMIŞ HAREKÂTINDA OSMANLI 3. ORDU’SUNUN SEFERBERLİK PLANI
1

Yrd. Doç. Dr. AHMET EDİ - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi - Sosyal Bilgiler Eğitimi

1914 yılında Osmanlı Devleti hiç istemediği bir savaşın içerisinde itilmiş, bir noktada da mecburi olarak
savaşta yer almıştır. Bu savaş içerisinde; Osmanlı Devletinin saldırı cephesi olan Sarıkamış Harekâtı,
sonuçları itibariyle bir trajedidir. Bu trajediye neden olan durumların incelendiğinde; mevsimsel şartlar, iaşe
sıkıntısı, askeri teknoloji vb durumlar anlatılmaktadır. Ancak şu kaçınılmaz bir gerçektir ki bir ordu savaşa
gireceği zaman hem genel bir plan çizilir hem de harekât planları belirlenir. Bu planlardan en önemlisi ise
seferberlik planlarıdır. Çalışmada Osmanlı Devleti’nin doğu kısmında görevli olan 3. Ordu’nun seferberlik
planları arşiv belgeleri, hatıratlar ve dönemin basın yayın organları incelenerek hazırlanmıştır. Yapılan
inceleme, taranılan arşiv belgeleri göstermektedir ki Sarıkamış harekâtı planlama olarak mükemmele yakın
bir plandır. Ancak dönemin mevsimsel şartları dikkate alındığında stratejik bir hatanın karşımıza çıktığını
görmekteyiz. Bu durum ise Sarıkamış cephesini bir zaferden hezimete dönüştürmüştür.
Keywords: sarıkamış cephesi, ı. Dünya savaşı, seferberlik planı.
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I-II. İNÖNÜ VE DUMLUPINAR MUHAREBELERİNDE HAVA FAALİYETLERİ
1

Yrd. Doç. Dr. AHMET EDİ - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi - Sosyal Bilgiler Eğitimi

Mondros Ateşkes antlaşması imzalandıktan sonra Osmanlı Devleti işgal edilmeye başlanmıştır. Bu işgaller
ile birlikte; Mustafa Kemal önderliğinde, ulusal direniş mücadelesi başlatılmıştır. 1919-1922 yılları arasında
meydana gelen bu direniş, Anadolu’da yaşayan Türk ulusunun var olma mücadelesine dönüşmüştür. Milli
Mücadele de olarak adlandırılan var olma savaşında, çeşitli savaşlar meydana gelmiştir. Özellikle Yunan
Ordusuna karşı yapılan; I.-II. İnönü savaşları ile Dumlupınar savaşı, bu noktada önemli savaşlardandır. Bahsi
geçen savaşlarda, Türk Ordusu, her ne kadar teknolojik açıdan eksiklikleri olsa da dönemin savaş
teknolojisini yakalamaya çalışmışlardır. Çalışmada Türk Ordusunun bahsi geçen savaşlarda hava harekâtı,
arşiv belgeleri, hatıratlar, dönemi anlatan birinci elden kaynaklar incelenerek derli toplu bir hale getirilmeye
çalışılmıştır. Netice itibariyle; bu savaşlarda Türk Ordusunun her ne kadar güçsüzde olsa savaşı kazanabilmek
için dönemin savaş teknolojisini kullanmaya çalıştığı görülmektedir.
Keywords: inönü savaşları, Dumlupınar muharebesi, hava harekâtı, milli mücadele
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BESİM ÖMER PAŞA VE EBELİK, DOĞURMA VE DOĞURTMA KİTABI
1

Dr. ÜMMÜGÜLSÜM CANDEĞER - Milli Eğitim Bakanlığı - Türkiye Cumhuriyet Tarihi

Besim Ömer Paşa (1862–1940) Priştine’de ilköğrenimine başlamış, ardından İstanbul Kuleli Askerî Tıbbiye
İdadisi’nden mezun olmuştur. 1885’de Mekteb-i Tıbbiye-i Şahâne’de Fennî Kıbale (bilimsel doğum) hocası
Vahit Bey’in muallim yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 1887’de hocasının teşvikiyle Paris’e doğum ve
çocuk yetiştirme alanlarında ihtisas yapmaya gitmiştir. 1891’de ihtisasını bitirerek Türkiye’ye dönmüş ve bu
alanda dersler vermiştir. 1892’de açtığı ilk doğumevi ile yetiştirdiği doktor adaylarının uygulamalı olarak
doğumu öğrenmelerini sağlamıştır. Ebelik ve doğum dersleri veren Besim Ömer Paşa aynı zamanda
Türkiye’de modern ebeliğin kurucusudur. Hekimliğinin yanı sıra iyi bir eğitimci olan Besim Ömer 1910’da
dekan 1915’te ise ülkedeki ilk rektör olmuştur. Mekteb-i Tıbbiye’de 1933 yılında yapılan üniversite
reformuna kadar yaklaşık 50 yıl hizmet vermiştir. Bu çalışmanın konusu Besim Ömer Paşa’nın Türk tıbbına
katkıları ve aynı zamanda Türkiye’de modern ebelik ile ilgili yaptığı faaliyetlerinden biri olan ebelik tarihi ile
ilgili kitabının tanıtılmasıdır. “Ebelik, Doğurma ve Doğurtma” kitabı Türkiye’de basılan ilk obstetrik kitabı
olması nedeniyle önemlidir. Milli Kütüphane Nadir Eserler kataloğunda yer alan kitabın 7 nüshası
bulunmaktadır. Bu kitap Türkiye’de ebelik tarihinin açıklanabilmesi için gerekli kitaplar arasında
bulunmaktadır. Bu çalışmayla Türkiye’de ebelik tarihi alanında var olan boşluğun bir nebze de olsa
doldurulması hedeflenmiştir.
Keywords: Besim Ömer Paşa, kadın doğum, ebelik, ebelik tarihi.
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DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE DOĞUM VE EBELİK TARİHİ
1

Dr. ÜMMÜGÜLSÜM CANDEĞER - Milli Eğitim Bakanlığı - Türkiye Cumhuriyet Tarihi

Bir bilimin tarihi o bilimin menşeini, gelişimini ve geçirdiği değişimleri ve bugünkü hale nasıl geldiğinin
açıklanması önemlidir. Doğum insanlığın varoluşundan beri süregelen bir eylemdir. Ebelik de doğumla
birlikte açıklanabilir. Bu haliyle ebelik mesleğinin neredeyse insanlık tarihiyle başladığını söylemek
mümkündür. Ancak ebeliğin meslek olarak tanınması ve modern dünyadaki haliyle gelişmesi ise oldukça
yenidir. 15. yüzyıldan sonra hekimlerin ilgisini çeken bu konu daha önceki dönemde annelerden kızlara
geçmek suretiyle ilerlemiştir. Dünya’daki gelişmeler ile karşılaştırılınca Türkiye’de modern ebeliğin daha da
yeni olduğunu söylemek mümkündür. Osmanlı Devleti döneminde ilk ebelik ile ilgili çalışmaların Amasya
Darüşşifa’sında hekim Sabuncuoğlu Şerafettin ile başladığı kabul edilir. Ancak günümüzdeki anlamda
modern ebelik ile ilgili çalışmalar Osmanlı Devleti’nin son dönemine rastlar. 1839’da Galatasaray’da
Tıbbiye’i Aliye-i Şahane’nin açılması ile modern anlamda ebelik eğitimi verilmeye başlanır. İlk müstakil ebelik
okulu 1869’da açılmıştır. 1892’ye kadar sadece teorik olarak verilen doğum dersleri bu tarihten sonra
uygulamalı olarak verilmeye başlanmıştır. 1920’de ülkenin ebe ihtiyacını karşılamak için iki yıllık ebelik kursu
ile ebe yetiştirilmiş olmasına rağmen konuyla ilgili çalışmalar yeterli gelmeyip bu konuda daha kalıcı
çalışmalara ihtiyaç duyulmuştur. Günümüzde üniversite’de eğitimi verilen ebelik ile ilgili başlangıçtan
günümüze kısa bir özetin verileceği bu çalışma ağırlıklı olarak Türkiye Cumhuriyeti döneminde yapılan
çalışmaları kapsayacaktır. Bu çalışma ile amaçlanan neredeyse dünyanın ilk mesleklerinden biri olan ebeliğin
geçmişten günümüze geçirdiği evreleri ve günümüzde modern ebeliğin nasıl geliştiğinin ortaya konmasıdır.
Konuyla ilgili literatür taramasında bir boşluğun olduğu gözlemlendiğinden dolayı böyle bir çalışma
yapılmıştır.
Keywords: Doğum, ebelik, ebelik tarihi
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HAKİMİYET-İ MİLLİYE GAZETESİ’NİN DAMAT FERİT PAŞA HÜKÜMETLERİNE BAKIŞI
1

Okutman MERYEM NİHAL SAVRIM - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Tarih

Hakimiyet-i Milliye Gazetesi’nin Damat Ferit Paşa Hükümetlerine Bakışı Meryem Nihal Savrım Damat Ferit
Paşa, Padişah VI. Mehmet (Vahdettin) döneminde birçok defa sadrazamlığa getirilmiştir. İlk hükümetini 4
Mart 1920 tarihinde kurmuştur. VI. Mehmet’in kız kardeşi ile evlenen Ferit Paşa sarayda oldukça güven
kazanan bir devlet adamı olmuştur. Ağır şartlar içeren Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonra ülke
genelinde yaşanan huzursuzluk siyaset sahnesinde de etkili bir hal almıştır. Yaşanan bu kargaşa Damat Ferit
Paşa’ya istediği fırsatı sunmuştur. İngiliz hayranlığı ile tanınan paşa, işgallere karşı direniş göstermenin boş
bir macera olduğunu ve en doğru siyasetin onlarla iş birliği içerisinde olması gerekliliğini her fırsatta
vurgulamıştır. Hakimiyet-i Milliye gazetesi ise Sivas Kongresi sonrası (14 Eylül 1919) bizzat Mustafa Kemal
Atatürk’ün isteği ile çıkarılan İrade-i Milliye gazetesinin bir uzantısı olarak da kabul edilen, tam anlamıyla bir
Milli Mücadele gazetesidir. Bu yayın organı Anadolu da başlayan Kuva-yı Milliye ruhunu ülke genelinde
yaygınlaştırmaya ve dönemin İstanbul Hükümetlerinin, Milli Mücadele karşıtı politikalarını sert bir dille
eleştirmeye çalışmıştır. Bu çalışmada Damat Ferit Paşa hükümetlerinin, Milli Mücadele karşıtı politikalarının,
Hakimiyet-i Milliye gazetesi tarafından nasıl yorumlandığına dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Çalışma da ana
kaynak Hakimiyet-i Milliye gazetesinin arşivinde bulunan Damat Ferit Paşa Hükümeti ile ilgili yazılardan
faydalanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Hakimiyet-i Milliye, Damat Ferit Paşa, Milli Mücadele
Keywords: Hakimiyet-i Milliye, Damat Ferit Paşa, Milli Mücadele
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İÇ SAVAŞTAN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE DOĞRU; BOSNA HERSEK
1

Öğr. Gör. ÖZLEM TAN - Namık Kemal Üniversitesi - Saray Meslek Yüksek Okulu

İç Savaştan Avrupa Birliği Üyeliğe Doğru; Bosna-Hersek Özet Batı Balkan ülkeleri arasında Bosna Hersek’in
farklı bir yapısı bulunmaktadır. Çok kültürlü yapısı ve geçmiş yıllarda yaşanılan şiddetli çatışmalar bu
farklılığın sebebidir. Yakın sayılabilecek bir zamanda yaşanılan çatışmalar ve travmatik olaylar bu farklılığın
en önemli sebebi sayılabilinir. Bosna Savaşın sonlandırmak için imzalanan Dayton Anlaşması ile BosnaHersek anayasal yapı,üçlü etnik sistem ve kendine özgü devlet yapısı ile diğer Balkan devletlerine göre farklı
ve
dezavantajlı
bir
duruma
gelmiştir.Dayton
Anlaşması,Bosna-Hersek
Devleti
içinde
federasyonları,kantonları ve bunların kendi içlerinde hükümetlere ve parlamentolara izin veren karmaşık
bir yapı oluşmasına sebep olmuştur.Bütün bu olumsuzluklara rağmen 2003 yılında Avrupa Birliği’nin BosnaHersek”i AB’ye üyelik konusunda potansiyel aday ülke ilan etmesi ile başlayan AB-Bosna –Hersek ilişkileri,
20 Eylül 2016 tarihinde Bosna –Hersek’e tam üyelik yolu açılarak daha da hızlanmıştır.AB üyeliği nefreti,kini
ortak bir zeminde buluşmayı sağlamak, birliktelik ruhunu derinleştirmek,barış ve istikrarın bozulmaması
adına Bosna Devleti için oldukça önemli sayılmalıdır..AB üyeliği Bosna Devletine bir dinamizm getirebilir
,işlevsel devlet olma kapılarını açabilir.Bosna-Hersek Devletini AB üyeliği Ülkedeki etnik unsurlar arasında
bir sigorta işlevi görebilir.AB süreci ile Ülke köklü bir siyasi,ekonomik,kültürel,hukuki reform sürecine
gireceği için Bosna Devletinin bu süreci fırsat olarak görüp doğru bir şekilde kullanması gerekmektedir. AB
üyelik süreci Bosna Devleti için bir sıçrama tahtası olabilir. Çünkü Bosna turizmi, kültürü, farklı etnik
zenginliği, genç nüfusu gelişmeye elverişli önemli bir Batı Balkan ülkesidir.AB üyeliği bu potansiyelin daha
da ortaya çıkmasını sağlayabilir.Bu çalışmada Bosna-Hersek’in AB yolculuğu tarihsel süreçte ele alınacak ve
olası AB üyeliğinin Bosna –Hersek ve AB’ye yansımaları değerlendirilmeye çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler:
İç Savaş, Bosna-Hersek, Avrupa Birliği Üyeliği
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AB'NİN LİDER ÜLKESİ ALMANYA'MI ?
1
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AB’nin Lider Ülkesi Almanya mı ? Günümüzde birçok uzman Almanya’nın küresel bir güç olma yolunda
ilerlediği görüşünü paylaşmakta. Bu durum aynı zamanda Almanya’yı AB’nin de lideri olma pozisyonuna
getirmektedir. Almanya gerek 1.Dünya Savaşı gerekse 2.Dünya Savaşlarında aldıkları yenilgiler ile ulusal
birliklerini oluşturmada geç kalmış ve bunu atlatmak için Alman disiplini adını verdiğimiz sıkı bir çalışma ile
birçok Avrupa ülkesi ile yarış edebilecek güce kavuşmuş bir ülkedir. Almanya’nın bugünkü başarısında Alman
halkında savaş kaybetmenin travmasından kurtulmak için çok çalışmalarının yattığını söyleyebiliriz. Özellikle
2.Dünya Savaşı Almanya için yıkım getiren bir savaş olmuştur. Çünkü Almanya bu savaş sonucunda bölünüp
güç kaybetmiştir. Almanya hiçbir zaman bugün olduğu kadar zengin, özgüvenli olmamıştır. Almanya artık
Avrupa’da egemen bir güç olma yolunda önemli mesafeler kat etmeye başlamıştır. Özellikle ekonomik
alanda kendini uluslar arası camiaya ispatlamaya çalışan Almanya bunu başarmış gözükmektedir. Almanya
son zamanlarda AB’nin kaptanı pozisyonunda görünmektedir. Şu anda Avrupa’nın en büyük ekonomisi
pozisyonunda olan Almanya küresel bir güç olma yolunda ilerlemekte gözükmektedir. Almanya son
zamanlarda siyasi alanda da etkinliğini arttırmaktadır. Zaten dünyadaki çoğu devlet açısından AB’yi Almanya
temsil etmektedir. Almanya’nın AB içerisinde Fransa, İtalya, İspanya gibi önemli ve güçlü ülkelere göre artan
bir ağırlığı olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Almanya’nın AB’nin önemli bir gücü, motoru konumunda
olduğunu fakat lideri, egemeni olduğunu zaten Almanya’nın da bunu istediğini söyleyemeyiz. Anahtar
Kelimeler: Almanya,Avrupa Birliği, Liderlik
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AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE'DE ASGARİ ÜCRET UYGULAMASI
1
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Asgari ücret, çalışan bir kişinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına ve insanca yaşamasına olanak sağlayan
ve işveren tarafından ödenmesi zorunlu olan en düşük ücreti ifade etmektedir. Asgari ücret yalnızca işçiler
açısından değil, işverenler, siyasi otoriteler ve genel anlamda toplum açısından da önemi olan, sosyal ve
ekonomik bakımdan etki ve sonuçları bulunan bir olgudur. Bu çalışmada ülkemizdeki asgari ücret
uygulaması; tespit edilme usulü, miktarı, yapılan kesintiler, koruyucu mekanizmalar gibi hususlar
bakımından, belirlenen Avrupa Birliği ülke örnekleri ile karşılaştırmalı şekilde incelenmiştir. Ülke
örneklerinin belirlenmesinde sosyo-ekonomik açıdan ülkemiz ile benzerlik taşıyan ülkelerin yanında, model
oluşturabilecek ülke uygulamalarına da yer verilmiştir. Bu kapsamda, ülkemizde asgari ücret konusunda
yaşanan sorunlar ve de karşılaştırmalı bir analiz bağlamında çözüm önerileri üzerinde durulmuştur.
Keywords: Avrupa Birliği, Türkiye, Asgari Ücret, Politika
Corresponding Author: Araş. Gör. EYLÜL KABAKÇI GÜNAY

AN EXAMİNATİON OF THE THREE EXİSTENT MODELS AS OPTİONS FOR THE POST-BREXİT UK-EU
RELATİONSHİP
1

Dr. YAVUZ SELİM ALKAN - Akdeniz Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

The process of the United Kingdom (UK)’s intention to leave the European Union (EU), also known as the
Brexit process, is full of constitutionally, legally, politically and economically related uncertainties. Even
though the presence of ambiguity is mostly noticeable in the legal mechanism for the UK’s withdrawal from
the EU, the main source of ambiguity is indeed regarding the potential model to be established between
the UK and the EU after Brexit. The structure and content of the new agreement signed between the UK
and the EU will address the following two questions which currently increase the aforementioned
uncertainties regarding especially the post-Brexit process: Will the UK be granted full access to the Single
Market and be allowed to impose any restrictions on freedom of movement? In this sense, this study aims
to provide a brief examination of the existent three relationship models which are currently in force
between the EU and other non-EU member states. These three models are as follows: European Economic
Area (EEA)/Norway Model, CETA/Canada Model and Customs Union/Turkey Model. Even though it is
possible that a totally new model can be formed, it is argued in this study that an assessment of these three
models can serve both (i) as a guide to estimate the content and structure of the potential future
relationship agreement between the UK and the EU, and (ii) at least as references in assessing the
advantages and disadvantages of potential models for both the UK and the EU.
Keywords: Brexit,United Kingdom (UK)-European Union (EU) Relations,Three Alternative Models
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KATILIM BANKALARI İLE MEVDUAT BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN VZA İLE KARŞILAŞTIRILMASI
1
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2

Dünya literatüründe İslami Bankacılık olarak adlandırılan sistem, Türkiye’de Katılım Bankaları olarak telaffuz
edilmektedir. Dünya’da 1970’li yıllarda ortaya çıkan islami bankalar, Türkiye’de ise 1980’li yıllarda faaliyet
alanı bulmuştur. Katılım Bankaları, İslam dinin emir ve yasakları çerçevesinde faaliyette bulunurlar. Katılım
bankalarını, geleneksel bankalardan ayıran en önemli özellik; para üzerinden para kazanmayı (faizi/ribayı)
reddederek, sadece malın finansmanını yapmasıdır. Öyle ki katılım bankaları, İslam dinince yasaklanmamış
her türlü emtianın finansmanı gerçekleştirmektedir. Katılım bankalarının aktif büyüklüğü 2016 yılı itibariyle
Türk Bankacılık Sektörünün yaklaşık % 5’lik kısmına denk gelmektedir. Ancak, 2023 hedefleri çerçevesinde
bu payın % 15 olması istenmektedir. Dolayısıyla Katılım Bankalarının etkin olması Türk Bankacılık Sektörü
için önemlidir. Çalışmada 2009 – 2016 yılları arasında, aralıksız olarak bankacılık sektöründe faaliyet
gösteren katılım bankaları ile mevduat bankalarının etkinliği Veri Zarflama Analizi (DEA/VZA) ile
karşılaştırılmıştır. Bankaların etkinliğinin araştırılmasıyla 4 girdi (Sermaye yeterlilik rasyosu, Toplam Krediler
ve Alacaklar / Toplam Aktifler, Duran Aktifler/ Toplam Aktifler, Likit Aktifler/ Toplam Aktifler) ve 2 çıktı
(Kâr/Toplam Aktifler ve Kâr/Özkaynaklar) değişkeni kullanılmıştır. Analiz sonucunda katılım bankaları ile özel
sermayeli mevduat bankalarının etkinlikleri detaylı bir şekilde ortaya konulmuştur.
Keywords: Bankacılık, Katılım Bankaları, Özel Sermayeli Mevduat Bankaları, Etkinlik, Veri Zarflama Analizi
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ÇUMRA İLÇESİ’NİN NÜFUS GELİŞİMİ
2

1 Prof. Dr. TAHSİN TAPUR - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Coğrafya
Yrd. Doç. Dr. CANER ALADAĞ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Coğrafya

Nüfus, dünya, kıta, ülke, bölge, idarî ünite (il, ilçe, bucak gibi) veya bir yerleşme (köy, kasaba, şehir) gibi
sınırları kesin olarak belirlenmiş bir alanda, belli bir zaman diliminde yaşayan insanların sayısıdır. Nüfus, her
an değişen, dinamik bir olaydır. Bir yandan doğumlar ve taraftan ölümler gerçekleşmekte iken diğer yandan
da göçlerin yaşanması nedeniyle nüfusun miktarında ve dağılışında sürekli değişiklikler olmaktadır. Çumra
ve çevresi M.Ö. 7000 yıllarından bu yana yerleşmeye sahne olmuştur. Çumra tarih öncesi dönemden sonra
sırasıyla; Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Selçuklular, Karamanoğulları Beyliği ve Osmanlı
egemenliği altında kalmıştır. Çumra ilçesinde Cumhuriyet dönemi nüfus gelişimi ile ilgili veriler ancak
Osmanlı dönemine ait kayıtlarda geçmektedir. Osmanlı öncesi döneme ait nüfus verileri ile ilgili kesin
kayıtlar yoktur. Osmanlı Tahrir Defterlerinde yer alan nüfus ile ilgili veriler günümüz nüfus sayısı değil, vergi
veren nüfusu ifade eder. Cumhuriyet dönemi nüfus bilgilerine DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü)’nin 1935-2000
yıllarını kapsayan genel nüfus sayımı sonuçları ile TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu)’in ADNKS (Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi) 2007-2015 yılları verilerine ulaşılmıştır. Bu çalışmada Çumra İlçesi sınırlarında bulunan
yerleşmelerin (1 ilçe merkezi, 40’ı büyükşehir mahalle yerleşmesi olmak üzere toplam 41 devamlı yerleşme)
nüfusunun tarihi gelişimi incelenmiştir. Çumra ilçe merkezi ve bağlı mahallelerinde 31 Aralık 2016 itibariyle
32.847’si erkek, 32.989’u kadın olmak üzere toplam 65.836 nüfus ikamet etmektedir. Bu toplam nüfusun
31.996’sı Çumra ilçe merkezindeki mahallelerde, geri kalan 33.840’ı ise ilçe merkezi dışında kalan kasaba ve
köylerden dönüştürülmüş kırsal mahallelerde yaşamaktadır.
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EREĞLİ İLÇESİNİN ŞEHİRSEL FONKSİYONLARI
2
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Şehir, nüfusu, ekonomisi, sosyal, siyasal, kültürel boyutları olan ve bu boyutların birbirleriyle karşılıklı
ilişkileri olan bir kavramdır. Şehirler taşıdıkları fonksiyonları ve kuruluşları itibariyle birbirlerinden oldukça
farklılıklar gösterirler. Şehirler içinde önemli ölçüde nüfusun bulunduğu yerleşim birimleridir. Ereğli şehri
tarih boyunca şehirleşmenin geliştiği yerleşim birimlerinden birisidir. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde
kaza ve ilçe merkezi konumunda iken şehirde daha çok tarım fonksiyonunun ön planda olduğu
görülmektedir. Ancak 1996 yılında Ereğli organize sanayi bölgesinin kurulması ile tarım fonksiyonu büyük
ölçüde geri planda kalmaya başlamış sanayi ve hizmet fonksiyonunu (yönetim, eğitim, sağlık gibi) ön plana
çıkarmaya başlamıştır. Nitekim Ereğli nüfusunun sosyo-ekonomik özellikleri ve çalışan nüfusun sektörlere
dağılımında nüfusun % 60’ı hizmetler ve sanayi sektöründe geri kalan % 40’ı tarım sektöründe istihdam
edilmektedir. Tarım ve sanayi fonksiyonunun gelişmesi de ticaret fonksiyonunun gelişmesine neden
olmaktadır. Bu çalışmada Ereğli ilçesinin şehir fonksiyonlarının gelişmesi ve özellikleri üzerinde durulacaktır.
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MERAM BELEDİYESİ HOBİ BAHÇELERİ
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Rekreasyon, insanların boş zamanlarında, oyun, kültür gezisi, çeşitli hobiler, eğlence ve spor amacı ile
gönüllü olarak katıldıkları faaliyetlerdir. İnsanların bu rekreasyon faaliyetlerine katılabilecekleri çok sayıda
alanlar bulunmaktadır. Hobi bahçeleri, geniş arazi alanlarının kamu ve özel teşebbüsler tarafından
parsellenerek aile ve bireylere belli bir süre kiraya verilmesidir. Burada önemli olan arazinin bireyler
tarafından işlenmesidir. Hobi bahçesinde, insanların kentin yoğun yaşam alanından uzaklaşarak, doğada
serbest zaman geçirmesini, sevdikleriyle birlikte günü birlik dinlenmesini sağlamaktadır. Araştırma konumuz
son yıllarda önemli talep gören rekreasyon alanlarına örnek teşkil eden Meram belediyesi hobi bahçeleridir.
Bu konuda Meram belediyesinin park ve bahçeler müdürlüğünden hobi bahçesine ait teknik bilgiler temin
edilmiştir. Daha sonra inceleme alanında yer alan hobi bahçeleri içerisinde yer alan ortak alanlar, bahçeler,
kameriyeler incelenecek, bunlara ait gerekli fotoğraflar çekilecek, bahçe sahipleri ile mülakatlar yapılmıştır.
Literatürden elde edilen, hobi bahçesinde toplanan ve mülakatların değerlendirilmesinden elde edilen
verilerle önemli bir rekreasyon alanı haline gelen Konya belediyeleri tarafından inşa edilen hobi bahçeleri
coğrafi metot dahilinde incelenmiştir.
Keywords: Hobi bahçesi, rekreasyon, Konya, Meram.
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Bu çalışmada 2005 ve 2017 Coğrafya öğretim programlarının karşılaştırılmasına yer verilmiştir. Her iki
öğretim programın da öğrenci merkezli, sarmal, bütünsel ve ünite temelli yaklaşım ile hazırlandığı
görülmektedir. 2017 Öğretim programının temel felsefesi ve genel amaçları ile 2005 yılı coğrafya
programının temel felsefesi ve genel amaçlarının aynı olduğu, sadece iki konuda ilavenin yapıldığı
görülmüştür. Programlarda kazanımlar açısından da pek fazla içerikte farklılık görülmemekle birlikte
kazanım sayılarında değişiklik olmuştur. Öğrenme alanları aynı kalmakla birlikte 2005 öğretim programında
6 olan öğrenme alanı 2017 öğretim programında 5 öğrenme alanı şeklinde düzenlenmiştir. 2017 coğrafya
programında coğrafi becerilerin ayrı bir öğrenme alanında verilerek kazanımlarının da ayrıca belirtildiği,
değerler eğitiminin çok geniş bir şekilde ele alındığı görülmüştür. 2017 Coğrafya öğretim programında köklü
değişikliklerin yapılmadığı ortaya çıkmıştır. 2017 programı, 2005 Coğrafya öğretim programının genel izlerini
taşımakla birlikte; 2017 programında dersin adı, saatleri, seçmeli ve zorunluluk durumu, programın içeriği,
genel hatları gibi özellikler değiştirilmemiştir. Ancak 2017 programında kazanımlar, öğrenme alanları gibi
konularda değişiklik yapılmıştır.
Keywords: Coğrafya, öğretim programı, öğrenme alanı
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Konya kenti yer şekilleri açısından Konya Ovasının kuzeybatısında kurulmuş bir kenttir. Bu özelliği ile
yerleşme ve kentleşmeye alansal olarak büyümeye elverişlidir. Konya farklı sosyo-ekonomik özellikleri ile
göç veren il konumundayken, göç alan yerleşim merkezi haline gelmiştir. Kentleşme ve yerleşmede mevcut
arazi kullanımında düz alanlar tercih edilmektedir. Son yıllarda kentin batı ve kuzey kesimleri yerleşmeye
açılmıştır. Konya Kenti ilk olarak Alaaddin Tepesi merkez olarak kurulmuştur. Daha sonraki dönemlerde
değişik unsurların etkisi ile şehrin gelişim yönü ve gelişme özelliği değişime uğramıştır. Konya Kentinin fiziki
olarak büyümesinde ve gelişmesinde fay hatlarının yerleşim merkezine olan etkileri, rüzgarın esme sıklığı,
hakim rüzgar yönü, zemin etütleri yeterince dikkate alınmamıştır. Konya kentinin geçmişten günümüze
gelişim süreci değerlendirildiğinde başlangıçta plansız ve şehrin gelişimine uygun planların yapılmadığı
görülmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak günümüzde kentin imar planları sürekli kentsel dönüşüm
projeleri esas alınarak yapılmaktadır. Kentin daha modern bir yaşam alanı olması için öncelikle çarpık
kentleşme alanları ve niteliksiz yaşam alanları imar planlamalarına tabi tutulmalıdır. Günümüzde gelişim,
değişim ve planlama yönü kuzeye olan kentte, yeni imar planları ile kentsel gelişim süreci devam etmektedir.
Ayrıca uydu kentler oluşturularak toplu konutlar yapılmaktadır. Bu gelişmeler dikkate alındığında Konya
kentinin gelişme alanı daha sağlam zeminler tercih edilerek yapılmalı ve imar edilmelidir.
Keywords: Konya, kentsel gelişim, yerleşme coğrafyası
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THE DETERMİNANTS AND MULTİDİMENSİONAL PERSPECTİVE OF HEDONİC HOUSİNG PRİCİNG
ANALYSİS
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The Gaziantep economy, which has one of the most advanced urban economies of Turkey, has become to
a remarkable point with its upward economic strenght after 2000's, but unfortunately in the last years, the
experience gained from the conjuncture, social and external relations cut this trend. In our analysis, which
is compiled from the Central Bank's Hedonic Price Index data, it is seen that some of the factors and
developments in the city are quite different from the results in other cities. Therefore, it is aimed to
compare the region of TRC3 (Kilis, Adiyaman) with the other regions and cities with Gaziantep. The Hedonic
Price Model method is used because we can not see the effect of different properties on the house price in
these houses which are defined as heterogeneous goods due to the very variables. In addition to this, the
reasons for this different tendency have been put forward and focused work areas and annual publication
trends related to real estate price evaluation (HPM) published in Turkey have been observed.
Keywords: Hedonic Pricing, Housing Market Economy
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Neoliberal kalkınma anlayışının ekonominin her alanında etkisini gösterdiği 1980 sonrası ortaya çıkan postendüstriyel toplumun temel özelliği, gelirin ve işgücünün çoğunluğunun artık tarım ve imalat sanayinden
değil, hizmet faaliyetlerinden kaynaklanmasıdır. Bu çerçevede dışa açık, rekabetçi bir sanayileşme ve
kalkınma modeli izleyen Türkiye’de, hizmet faaliyetlerinin nasıl coğrafi örüntü ve değişim geçirdiğini
anlamak, günümüz bölgesel ve yerel/kentsel kalkınma politikalarının tasarımı açısından büyük önem arz
etmektedir. Türkiye’de uygulanan kalkınma politikalarında görülen en önemli eksiklerden biri,
kent/bölgenin sahip olduğu ekonomik potansiyelin ve iç dinamiklerin hesaba katılmadan kentsel/bölgesel
plan, program ve uygulamaların yürütülmesidir. Türkiye son 15 yılda bilgiye dayalı bir ekonomi inşa etme
yönünde ciddi stratejiler geliştirmiştir. Bilindiği gibi bilgiye dayalı bir ekonominin temel göstergesi rekabetçi
üstünlüğü sağlayabilecek bilgi yoğunluğu ve katma değeri yüksek mal ve hizmetler üretmekten geçmektedir.
Bu çerçevede gerek ulusal düzeyde gerekse kentsel ve bölgesel düzeyde ekonominin gelişmesinde önemli
bir lokomotif Bilgi Yoğun hizmet sektörlerinde katma değerin ve istidamın artırılması önem taşımaktadır. Bu
çalışmanın amacı, üretici hizmetin alt dalı olan “Bilgi Yoğun İş Hizmetlerin” (BYİH) lokasyon seçimlerinin,
yoğunlaşma ve dağılma örüntülerinin araştırılmasıdır. Bu bağlamda çalışmada Ankara kenti ölçeğinde Bilgi
Yoğun İş Hizmet Sektörünün mekansal dağılım ve yoğunlaşma örüntüsü ortaya konulacaktır. Bu çerçevede
Ankara ilçe ölçeğinde, Nace Rev.2’ye göre BYİH kapsamına giren faaliyetlerin sektörel yoğunlaşma örüntüsü,
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) elde edilen 2016 yılı istihdam verileri yardımıyla lokasyon katsayısı
üzerinden analiz edilmektedir. Yapılan analiz sonuçlarına göre BYİH’nin Ankara kent ölçeğinde en fazla
yoğunlaşma gösterdiği ilçe Çankaya’dır. Kent içindeki BYİH faaliyetlerinin lokasyon örüntüsü aynı zamanda
kentin sosyal ve ekonomik yapısı hakkında da ipuçları sağlamaktadır. Çalışma bu haliyle mezo düzeyde
kentleşme ve planlama politikasına girdi sağlarken, mikro düzeyde de yerel yönetimlerin bölgesel yatırım,
destek ve teşviklerinde yol gösterici nitelik taşımaktadır.
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TÜRKİYE’DE MOBİLYA İMALAT SANAYİNİN MEKANSAL KÜMELENME ÖRÜNTÜSÜ: 2003-2014
YILI KARŞILAŞTIRMALI LOKASYON KATSAYISI ANALİZİ
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İnsanoğlunun geçmişten günümüze yaşamının her alanında yer alan Mobilya, günümüzde yeni tasarım ve
biçimleriyle hala önemini korumaktadır. Mobilya, geçmişte geleneksel yöntemlerle üretilirken, günümüzde
fabrikalarda üretimi gerçekleşmekte ve imalat sanayinin önemli bir alt sektörü haline gelmiştir. Türkiye’de
mobilya sektörünün son on yıllık süreçte büyük bir gelişim gösterdiği ve ülke ekonomisine önemli bir katkı
sağladığı son yapılan çalışmalarda ön plana çıkmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’deki Mobilya İmalatı Sanayinin
mekânsal dağılımını bölgesel ölçekte göstermek için hazırlanmış ve kümelenme potansiyelini ortaya
çıkarmak amaç edinilmiştir. Bu kapsamda, çalışmada alt sınır olarak 2003 yılı, üst sınır olarak da 2014 yılı
alınmıştır. Çalışmada Türkiye İmalat Sanayi alt sektörü olan Mobilya İmalatı sanayi “Yerel Birim Sayısı”,
“Çalışan Sayısı” ve “Ciro” olmak üzere 3 farklı parametre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden temin
edilerek kullanılmıştır. Verilerin analizinde, 1940’lı yıllarda G.H. Hildebrand ve A. Mace tarafından
geliştirilen, ülke içindeki bir sektörün bir bölgede kümelenme gösterip göstermediğini en iyi analiz eden
Lokasyon Katsayısı-LQ (Yer seçim katsayısı) kullanılmıştır. Sonuç olarak, Türkiye’de mobilya imalat sanayi
işyeri sayısı, istihdam ve ciro göstergelerine göre TR72 kodlu Kayseri-Sivas-Yozgat bölgesinde önemli bir
kümelenme potansiyeli gösterirken, onu TR41 kodlu Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesi takip etmektedir. Diğer
mobilya sanayi kümeleri ise TR51-Ankara ve TR31-İzmir bölgelerinde oluşmaktadır. Bu çalışmanın sonuçları
mobilya sanayi için yatırımcılar, bölgesel olarak hazırlanacak kalkınma planlarına ve yerel politika yapıcılara
yol gösterici nitelik taşımaktadır.
Keywords: Mobilya sanayi, mekansal kümelenme, lokasyon katsayısı, bölgesel kalkınma
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KUZEY BUZ DENİZİ'NDEKİ GELİŞMELERİN ÇİN DENİZ TAŞIMACILIĞINA ETKİSİ
1

Öğr. Gör. Y. BARBAROS BÜYÜKSAĞNAK - Piri Reis Üniversitesi - Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Yaklaşık on dokuz milyon kilometrekarelik alana sahip ve günümüzde yılın dokuz ayı buzlarla kaplı Kuzey Buz
Denizi’nde bulunan buzul alanlarının her yıl belirli bir kısmının erimekte olduğu ve ortalama kalınlığının
azalmakta olduğu bilinmektedir. ABD’de 2008 yılında yapılan jeolojik araştırmalara göre yeryüzünde kalan
ve henüz keşfedilmemiş hidrokarbon rezervlerinin önemli bir kısmının bölgede olduğu, diğer bir deyişle
tartışmalı uluslararası suların altında çok miktarda petrol ve doğal gaz bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu
çalışmanın amacı değerli bir bölge olan Kuzey’de bahsi geçen bu gelişmelere deniz ticareti açısından
bakmaktır. Örneğin, Yokohama limanından Rotterdam limanına güneyden Hint Okyanusu ve Süveyş Kanalı
yoluyla yapılan yolculuk rotasına alternatif olarak buzulların erimesiyle açılması beklenen kuzeydoğu
geçitleri yoluyla Rusya’nın kuzeyinden oluşturulacak rotalar deniz ticareti maliyetlerinde önemli oranlarda
tasarruf sağlayacaktır. Kuzey Kutbu’nun hem doğal kaynaklar bakımından zenginliği hem de deniz ticareti
alanında dikkatlerden kaçmayacak ölçüde önemi bu çalışmanın temelini oluşturmuştur. Diğer taraftan, 2000
yıl önce Çin İmparatorluğu tarafından kurulan ve sonraları sadece ticaretle uğraşanların değil ama aynı
zamanda bilgelerin, orduların, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin de paylaşım yolu olan ve Çin’den başlayarak
Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya kadar uzanan “Silk Road (İpek Yolu)” son yıllarda yeniden
dünyanın gündemine farklı bir isimle gelmiştir. Orijinal adıyla “One Belt and One Road (OBOR) (Tek Kuşak,
Tek Yol)” olan bu girişimin “Tek Kuşak” kısmı ağırlıklı olarak karayolu taşımacılığını kullanırken, “Tek Yol”
kısmı ise Deniz İpek Yolu adıyla denizyolu taşımacılığını öne çıkarmıştır. Bu çalışmada, Deniz İpek Yolu
rotaları ile Kuzey Buz Denizi’nde ortaya çıkan fırsatlar karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
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KALKINMA PLANLARINDA UYGULANAN BÖLGESEL POLİTİKALARIN VE AKTÖRLERİN ÖNEMİ:
TÜRKİYE ÖRNEĞİ
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Küreselleşme ve dünyada yaşanan ekonomik ve sosyal değişimlerin etkisiyle, klasik merkeziyetçi ve
hiyerarşiye dayanan yönetimler yerini “çok düzlemli/aktörlü yönetişime bırakmaktadırlar. Yeni yönetişim
algısıyla ile birlikte ulusal kurumlar, uluslararası kurumlar, bölgeler ve iller farklı yönetişim alanları olarak
gündemde yerini almaktadır. Kaynakların tahsisi ve karar verme mekanizmaları noktasındaki merkezi
hükümetlerin belirleyici rolleri değişerek, bu durum daha yatay ilişkilerin olduğu ve daha katılımcı
mekanizmalarda şekil bulmaktadır. Bölgelerin sürdürülebilir ve küresel rekabete dayalı bir kalkınma
çabasına girmesi, bölgedeki tüm aktörlerin bu süreçten yararlanmasını sağlayacak bölgeselleşme
politikalarının uygulanması açısından anlam ifade etmektedir. Bu kapsamda, bölgesel kalkınmayı
destekleyici bölgesel politikalar önem kazanmakta olup; değişik niteliklere sahip kurumsal, ekonomik,
kültürel ve sosyal nitelikli bölgesel kalkınma araçları kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı bölgesel
politikaların ülkelerin kalkınma planlarına olan etkisini, Türkiye’deki beş yıllık kalkınma planlarının bölgesel
politikalardaki yerini incelemektir. Çalışmada 1963-2018 tarihlerini kapsayan beşer yıllık kalkınma planları
içerisinde yer alan bölgesel kalkınma politikalarının etkisi, yapılan uygulamaların verimliliği
değerlendirilmektedir. Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinde olması sebebiyle Türkiye’nin bölgesel
kalkınmadaki politikalarının gelişmiş ülkeler ile benzerlikleri ve farklılıklarının araştırıldığı çalışmada,
uygulanan bölgesel kalkınma politikalarındaki aktörlerin işlevselliği ele alınmaktadır. Türkiye uyguladığı
kalkınma politikalarıyla, özellikle bölgenin baş aktörleri olan üniversite ve sanayiyi harekete geçirerek
ekonomide bir ivme kazanmıştır. Ancak gelişmiş ülkelerde kalkınma politikalarının en önemlisi olan
Araştırma ve Geliştirme(Ar-Ge) faaliyetleri Türkiye için henüz tam olarak anlaşılamayan bir olgudur.
Türkiye’deki aktörler yeniliğe ulaşmak için gereken Ar-Ge faaliyetlerine yeterli zaman ve bütçe
ayırmamakta; sürekli ve nitelikli bir Ar-Ge çalışması yürütülememektedir.Ar-Ge bilincine halen
ulaşamamaları, Ar-Ge faaliyetlerinin yeterince gelişememe nedenleri arasındadır. Günümüzde bölgelerde
bölgesel kalkınma ekseninde politika, bilim, eğitim, teknoloji ve ekonomi alanında farklı aktörlerle yapılan
çalışmalar bölgesel ve bölgeler arası ortakların güçlerinin gelişiminde doğrudan etkili olmaktadır.Bu
doğrultuda; bölgenin yeteneklerine ve yönetim yapılarına aktörlerle birlikte bölgesel kalkınma politikaları
şekil vermektedir.
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A SOCI0-ECONOMIC REVIEW OF COMPETITION CONDITIONS OF RICE PRODUCERS IN MERİÇ
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Meriç Plain is located in Thrace region of Turkey, on the downside of Meriç River basin. The plain has wide
natural resources and fertile lands making the region so suitable for agricultural activities. There are many
agricultural products produced in the region, but the most important is probably rice. Since land conditions
and natural resources are so convenient for paddy cultivation, an important amount of rice production can
be provided in the region, which is approximately equal to 35% of Turkey’s total amount of rice production.
When we consider that selling prices of rice is relatively better than other agricultural products, this
economic opportunity, of course, brings up an increasing competition among producers. In this study, a
socio-economic review was performed in terms of competition by using some systematic data collection
techniques. According to the study, producers were asked whether the competition in the sector is
increasing or not and it was realised that more than half of the producers do not think the competition is
increasing tightly. However, in other questions, it was seen that most of the producers attempt to decrease
costs in order to take an advantage in the competition. In a similar manner, it was understood in the next
answers of producers that most of them are also giving more importance to customer relations and trying
to increase productivity by using new technological methods in order to avoid increasing competition.
These results show us that, even though rice producers in Meriç plain mostly do not think the competition
in the sector is increasing tightly, they are aware of the trouble and getting necessary actions in order not
to lose their positions in the sector.
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2

When a child is born, he is born with nearly nothing. He has no language skills, but few skills no more than
survival instinct. In the first years, starting from the birth, a baby uses his/her senses to absorb in everything
that surrounds him. This process was termed as ‘Absorbent Mind’ by Maria Montessori. In this study, the
developmental phases during the early years of a child was discussed regarding the philosophy of Maria
Montessori. The articles published on the subject and the books of Montessori were investigated and the
descriptive discussion and results were presented.
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ SOSYAL BECERİLERİ İLE PROBLEM DAVRANIŞLARI
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Sosyal ve duygusal gelişim, bireylerin sosyal ve duygusal yeterlilik kazanmaları için geliştirdikleri yetenek,
yaklaşım ve değerleri öğrenme sürecidir. Sosyal beceri eğitiminin amacı, bireylerin içinde bulundukları
topluma uyum sağlamasına yardımcı olmaktır. Çocuğun ilk yıllardaki sosyal gelişimi onun daha sonraki
sosyal davranışlarının temelini oluşturur. Buradan hareketle sosyal becerisi düşük olan çocukların problem
davranışlarının yüksek olabileceği öngörüsü bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Araştırmanın
evrenini Diyarbakır İlinde okul öncesi eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden 5-6 yaş aralığı çocuklar
oluşturmaktadır. Çalışmanın çalışma grubunu ise Diyarbakır ili merkez ilçelerinde okul öncesi eğitim gören
50 kız ve 54 erkek olmak üzere 104 çocuk oluşturmaktadır. İlişkisel tarama modelli olarak yürütülen
araştırmada veri toplama araçları olarak çocukların, öğretmen ve velilerin demografik bilgilerini elde etmek
amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulan ‘Çocuk, Veli, Öğretmen Bilgi Formu’, Merrell (1994)
tarafından geliştirilen ve Okyay (2008) ve Fazlioglu et al. (2011) tarafından geçerlik güvenirlik çalışması
yeniden yapılan ve Türkçe’ye uyarlanan ‘Anaokulu ve Okul Öncesi Sosyal Beceri ve Problem Davranış Ölçeği
(PKBS-2)’ ve Conners (1969) tarafından geliştirilen ‘Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği’
kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre çocukların sosyal becerileri ve problem davranışları arasındaki ilişki
ve korelasyonlar uygun istatistik yöntemlerinin işlenmesi ile incelenmektedir. Çalışma sonucunda elde
edilen bulguların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra ise uygun öneriler ortaya konacaktır.
Keywords: Çocuk, sosyal beceri, problem davranış
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OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ PROBLEM DAVRANIŞ DÜZEYLERİ İLE MİZAÇLARI ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
2

1 Yrd. Doç. Dr. ÖZGE PINARCIK - Düzce Üniversitesi - Okul Öncesi Eğitimi
Öğr. Gör. Dr. MİRAY ÖZÖZEN DANACI - Düzce Üniversitesi - Çocuk Gelişimi Bölümü
3 Doç. Dr. ZEYNEP ÇETİN - Hacettepe Üniversitesi - Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuklarda görülen davranış problemleri birçok araştırmacı tarafından farklı açılardan incelenmeye ve etki
mekanizmaları tespit edilmeye çalışılmaktadır. Son yıllarda erken çocukluk döneminde çocuklarda görülen
davranış problemlerinin ise tek başına çocuğa sunulan sosyal ve materyalist çevre, eğitsel durumlar ile ele
alınarak değil çocuğun içsel süreçleri ile birlikte değerlendirilmesi gerekliliği önem kazanmıştır. Bu noktada
içsel süreçler, çoğunlukla mizaç temelli olabilmekte ve duygusal uyarılabilirlik, dikkat gibi özellikleri
içermektedir. Okul öncesi dönemde çocukların mizaç boyutları ve kategorileri sosyal davranışlarla yakın ilişki
içerisindedir. Buradan hareketle duygusal temellerin atıldığı erken çocukluk döneminde çocukların problem
davranışlarının mizaçları ile ne şekilde ilişkili olabileceği bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır.
Çalışmanın evrenini İstanbul İli’nde okul öncesi kurumlara devam eden 5-6 yaş çocukları oluşturmaktadır.
Çalışma grubunu ise İstanbul İli merkez ilçelerinde okul öncesi kurumlara devam eden çocuklardan tesadüfi
örnekleme yoluyla seçilen 62 kız ve 89 erkek olmak üzere toplam 151 çocuk oluşturmaktadır. İlişkisel tarama
modeli ile yürütülen çalışmada, veri toplama araçları olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan ‘Kişisel
Bilgi Formu’ ile çocukların duygu düzenleme ve mizaç düzeylerine ilişkin değerlendirmelerin yapılabilmesi
amacıyla Merell (1994) tarafından geliştirilen iki boyutlu ‘Problem Davranış Ölçeği’ ve Yağmurlu ve Sanson
(2009) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ‘Çocuklar İçin Kısa Mizaç Ölçeği’ kullanılmıştır. Elde edilen veriler
çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmiştir. Elde edilen verilere göre çocukların problem davranış ve
mizaç düzeyleri arasındaki ilişki ve korelasyonlar uygun istatistik yöntemlerinin işlenmesi ile
incelenmektedir. Çalışma sonucunda elde edilen bulguların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra ise
uygun öneriler ortaya konacaktır.
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5-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLIK BECERİLERİNİN ÇOCUĞA, EBEVEYNLERE VE EV
ORTAMINA YÖNELİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
2

1 Öğr. Gör. CANAN KELEŞ ERTÜRK - Karatay Üniversitesi - ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
Yrd. Doç. Dr. DEVLET ALAKOÇ PİRPİR - Selçuk Üniversitesi - ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

Bu araştırmada 5-6 yaş grubu çocukların okula hazırlık becerilerinin çocuğa (cinsiyet, okul öncesi eğitim alma
durumu, kardeş sayısı), ebeveyne ( anne- baba öğrenim durumu, annenin çalışma durumu, ailenin gelir
durumu, annenin ebeveynliğe yönelik tutumu ve annenin çocuklarının dil ve okuryazarlık gelişimindeki
rollerine ilişkin inançları) ve ev ortamına (ev erken okuryazarlık ortamı) yönelik değişkenler açısından
farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amaçlanmıştır. Araştırma genel tarama modelinde olup araştırmanın
çalışma grubunu evrenden tesadüfi yöntemle seçilen ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden
anasınıfına devam eden 178 çocuk, anasınıfına devam etmeyen 103 çocuk olmak üzere toplam 281 çocuk
ve bu çocukların anneleri olmak üzere 562 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak
‘Kişisel Bilgi Formu’, “Ev Erken Okuryazarlık Ortamı Ölçeği”, “Ebeveynliğe Yönelik Tutum Ölçeği-Anne
Formu”, “Ebeveyn Okuma İnanç Ölçeği” ve “Metropolitan Okul Olgunluk Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın
verileri Pearson Korelâsyon Analizi ve Aşamalı Çoklu Regresyon Analizi teknikleri kullanılarak analiz
edilmiştir. Araştırmada ele alınan cinsiyet değişkeni dışındaki tüm bağımsız değişkenler ile okula hazır
bulunuşluk bağımlı değişkeni arasında doğrusal ilişki saptanmıştır. Araştırma sonucunda, okul öncesi eğitim
alma değişkeninin Metropolitan Okul Olgunluk Ölçeğinin tüm alt test ve toplam test puanlarını yordadığı,
anne öğrenim durumu değişkeninin; Metropolitan Okul Olgunluk Ölçeğinin kelime anlama, eşleştirme,
okuma olgunluğu alt test ve genel toplam puanlarını yordadığı, ebeveynliğe yönelik tutum değişkeninin ise,
Metropolitan Okul Olgunluk Ölçeğinin kelime anlama, sayı olgunluğu, kopya etme alt test ve genel toplam
puanlarını yordadığı, anne çalışma durumu değişkeninin Metropolitan Okul Olgunluk Ölçeğinin eşleştirme,
sayı olgunluğu alt test ve genel toplam puanlarını yordadığı, kardeş sayısı değişkenin ise, Metropolitan Okul
Olgunluk Ölçeğinin kopya etme alt test puanlarını yordadığı saptanmıştır. Bu çalışma, Canan Keleş Ertürk
tarafından Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yrd. Doç. Dr. Devlet Alakoç Pirpir
danışmanlığında yürütülen “5-6 Yaş Grubu Çocukların Okula Hazırlık Becerilerinin Çocuğa, Ebeveynlere Ve
Ev Ortamına Yönelik Değişkenler Açısından İncelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
Keywords: Okula hazırlık, okul öncesi eğitim, ebeveyn tutumu, ev erken okuryazarlık ortamı
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARININ
İNCELENMESİ: İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Öğr. Gör. ELİF TÜREL BOR - istanbul rumeli üniversitesi - çocuk gelişimi
Öğr. Gör. ZEHRA KURŞUN - istanbul rumeli üniversitesi - çocuk gelişimi
3 Prof. Dr. OĞUZ ÖZYARAL - istanbul rumeli üniversitesi - Sağlık Yönetimi
1

2

İletişim; duygu, düşünce, bilgi, haberlerin simgeler kullanılarak kişiler arası, gruplar arası veya toplumsal
düzeyde değiş tokuş edildiği bir süreçtir. İnsanların diğer insanlarla kurduğu en önemli iletişim şekli yüz yüze
iletişimdir. Ancak; günümüzde bireyler bu iletişim şeklinin dışında, teknolojinin ilerlemesinden faydalanarak
farklı iletişim şekillerini ve iletişim araçlarını kullanmaya başlamışlardır. Sosyal sermaye algısı; insanların
birbirleri ile olan ilişkilerini, grup arasındaki kuralları ve grupta kurallara uyan veya uymayan kişilerin
durumlarını kapsamaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte iletişim sürecindeki değişlilikler sosyal
sermaye algısında değiştirmiştir. Aynı grup içerisinde yer alan kişiler sadece yüz yüze değil sosyal medyadan
da iletişimi sürdürmektedir. Bu çalışmanın amacı; internet ve sosyal medyanın üniversite öğrencilerinde
kullanım amaçları, sıklığı, süresi, kişilerle kurdukları iletişimde nasıl bir paya sahip olduğu ve sosyal sermaye
algısını nasıl etkilediğini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek
Yüksek Okulu öğrencileri gönüllü olarak araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Bu
araştırma İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Anestezi, Adalet, Çocuk Gelişimi, Tıbbi
Görüntüleme, Tıbbi Laboratuvar, Fizyoterapi Programı öğrencilerine toplamda 350 kişiye uygulanmıştır.
Uygulanan öğrencilerden 70 kişi sosyal medya kullanmadığını belirterek anketi yarıda bırakmıştır.
Anketlerden 90 tanesi uygulama esaslarını karışılamadığı için değerlendirilmeye alınmamıştır. Araştırma
sonuçlarına baktığımızda kullanıcıların 76,1'i sosyal medyayı faydalı bulmuştur. Katılımcıların en çok
kullandığı sosyal medya ortamı instagramdır. Araştırmaya dâhil olan katılımcıların günde ortalama 1-3
saatini sosyal medyayı kullanarak geçirdiğini ifade etmiştir.
Keywords: Sosyal Medya, Gençlik, Teknoloji,iletişim
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ÇOCUK EDEBİYATI KAPSAMINDA ‘KİRPİ MASALI’ ADLI ÇOCUK KİTABI ÜZERİNE İNCELEME
1

Y. Lisans Öğr. AYŞE TUĞÇE ÖZET - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Kirpi Masalı, 1974 yılında Can Göknil tarafından çocuklara sunulan ilk resimli çocuk kitabıdır. Bu çalışma Kirpi
Masalı adlı ilk resimli çocuk kitabının çocuk edebiyatı kapsamında bir çocuk kitabında bulunması gereken
biçim ve içerik ölçütlerini ne derecede taşıdığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Okuma kitaplarının
çocuk gelişimi üzerindeki etkisi göz önüne alındığında söz konusu eserin alanında bir ilke sahip olması ve
hedef kitlenin çocuklar olması sebebi yapılan çalışmaya ayrı bir sorumluluk ve önem yüklemiştir. Çalışma,
nitel araştırma yöntemlerinden belge (doküman) inceleme yöntemi ile yürütülmüş, doküman analizi
yöntemi tek başına veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Söz konusu olan esere hazırlanan çocuk kitabı
değerlendirme ölçeği uygulanarak eserin biçim ve içerik özellikleri incelenmiştir. Yapılan inceleme
sonucunda eserin büyük bir oranda çocuk kitaplarında bulunması gereken özellikleri taşıdığı tespit edilmiş
eksiklik olduğu düşünülen hususlar açıklanarak bu eksikliklerin giderilmesi noktasında önerilerde
bulunmuştur.
Keywords: çocuk kitabı, çocuk edebiyatı, Can Göknil, kitap inceleme
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TÜRKİYE’DE BABA KONULU YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
1

Doç. Dr. FATMA ÇALIŞANDEMİR - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Okul Öncesi Eğitimi
2 Doç. Dr. PERİHAN ÜNÜVAR - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Okul Öncesi Eğitimi
3 Araş. Gör. HİLAL KAROĞLU - Bayburt Üniversitesi - Okul Öncesi Eğitimi

Alanyazın incelemeleri sonucunda, yapılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinde anne-baba ile ilgili çalışılan
konuların çok çalışılmış olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte sadece baba konusunda yapılan çalışmaların
daha sınırlı sayıda yapıldığı ve bu konudaki yönelimlerini ortaya koyan kapsamlı bir analiz çalışmasının
bulunmadığı görülmektedir. Babaların çocuğun gelişiminde ve eğitiminde önemli bir role sahip olduğu
görüşü özellikle son yıllarda çok daha fazla önem kazanmıştır. Bu anlamda eğitim öğretim alanında babalarla
ilgili yapılan çalışmaların neler olduğunu belirlemek, özellikle hangi konulara ağırlık verildiğini saptamak ve
çalışılmamış olan konuları da ortaya koymak bu araştırmanın önemini göstermektedir. Bu araştırmada,
Türkiye’de baba ile ilgili yapılmış olan lisansüstü tezlerin tematik dağılımlarının incelenmesi amaçlamıştır.
Tarama modelinde, doküman analizi yöntemi kullanılan araştırmanın evrenini, 1980-2017 yılları arasında
tezin başlığında “baba” geçen YÖK Yayın Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından onaylanan ve
arşivlenen 155 tez oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, konu bölümü “eğitim ve öğretim” olarak
dizgilenen 31 lisansüstü eğitim tezi oluşturmaktadır. Doküman analiz tekniği kullanılarak yapılan bu
araştırma sonucunda, babalarla ilgili yapılan ilk doktora tezinin 1992 yılında, ilk yüksek lisans tezinin ise 1997
yılında yapıldığı görülmektedir.
Keywords: Baba, çocuk, eğitim ve öğretim, yüksek lisans ve doktora tezleri
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ÖZ DÜZENLEME BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMININ ALTI YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN SOSYAL
BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. BELGİN LİMAN - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Çocuk Gelişimi
2 Doç. Dr. KEZBAN TEPELİ - Selçuk Üniversitesi - Çocuk Gelişimi

Erken çocukluk dönemindeki sağlıklı sosyal gelişim, ileriki dönemlerdeki sosyal davranışlarının temelini
oluşturmaktadır. Genişleyen sosyal çevrede kendine güven, kendini ifade etme ve sosyal bağımsızlık gibi
sosyal ortamlarda başarı sağlayacağı becerilerin geliştirilmesi önemli olmaktadır. Okul öncesi eğitim öz
düzenleme becerilerin geliştirilmesi çocukların olumlu sosyal duygusal davranışlar edinmeleri ve sosyal
beceri kazanımlarını desteklemek için en etkili ve uygun ortamdır. Bu doğrultuda erken dönemlerden
itibaren çocukların beceri geliştirmelerini sağlayan sistemli ve planlı eğitim programlarına ihtiyaç vardır.
Araştırmanın amacı Öz Düzenleme Beceri Eğitimi Programı'nın altı yaş grubu çocuklarının sosyal becerilerine
etkisini incelenmektir. Araştırma deneme modelinde olup öntest/sontest kontrol gruplu model
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Niğde il merkezindeki bağımsız anaokulları arasından seçilen
iki bağımsız anaokulunda eğitim alan 40 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada çocukların sosyal beceri
düzeylerini değerlendirmek amacı ile, Avcıoğlu (2007) tarafından geliştirilen, "Sosyal Becerileri
Değerlendirme Ölçeği (SBDÖ)" kullanılmıştır. Araştırmada deneme grubu çocuklarının sosyal beceri sontest
puan ortalamalarının, öntest puan ortalamalarından anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir. Deneme
grubu çocukların sosyal beceri sontest puan ortalamalarının, kontrol grubu çocukların sontest puan
ortalamalarından daha yüksek olduğu saptanmıştır. Elde edilen bu bulgular doğrultusunda ulaşılan sonuç;
Öz Düzenleme Beceri Eğitimi Programı, altı yaş grubu çocukların öz düzenleme becerilerini geliştirerek,
sosyal becerilerin gelişimini desteklemektedir.
Keywords: Okul Öncesi Eğitim, Öz Düzenleme, Sosyal Beceri
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ERKEN MÜDAHALE İÇİN BİR MODEL: ALTI YAŞ GRUBU OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARI İÇİN ÖZ
DÜZENLEME BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI
1

Yrd. Doç. Dr. BELGİN LİMAN - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Çocuk Gelişimi
2 Doç. Dr. KEZBAN TEPELİ - Selçuk Üniversitesi - Çocuk Gelişimi

Günlük yaşamda ve akademik ortamlarda başarılı olmak için bilimsel yetenekler yanında sosyal becerilere
sahip olmakta giderek önem kazanmaktadır. Sosyal bağlamda belirlenen hedeflere ulaşmada bilişsel ve
duyuşsal iç sistemlerin ve davranışsal dışavurumların düzenlenmesi ve kontrolü gerekmektedir. Bu
bağlamda bireyin öğrenmesinde, gelişiminde ve toplumsal hayata katılımında önemli bir yer tutan öz
düzenlemenin, erken dönemlerde desteklenmesi önemli görülmektedir. Birçok çalışmada destekleyici
eğitim ortamlarının ve programların çocukların davranış örüntülerinin ve uyumsal davranışların değişiminin
ve gelişiminin desteklenmesi için gerekli modelleri sunması bakımından önemli olduğu vurgulanmaktadır.
Bu bildiride: altı yaş grubu okul öncesi dönem çocukları için hazırlanan Öz Düzenleme Beceri Eğitimi
Programı ile ilgili uygulama örneğinin paylaşılması amaçlanmaktadır. Altı yaş grubu okul öncesi çocukları
açısından etkili sonuçlar elde edilen Öz Düzenleme Beceri Eğitimi Programı’nın ülkemizde yaygınlaştırılması
öngörülmektedir.
Keywords: Okul Öncesi Eğitim, Öz Düzenleme, Erken Müdahale
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YÖNLENDİREN VE YÖNLENDİRMEYEN OYUN TERAPİSİNİN DAVRANIŞ PROBLEMİ OLAN OKUL
ÖNCESİ EĞİTİM ÇAĞI ÇOCUKLARINDA KULLANILMASI ÜZERİNE İKİ OLGU SUNUMU
1

Öğr. Gör. ONAY BUDAK - İstanbul Şehir Üniversitesi - Çocuk Gelişimi

Bu araştırma ile okul öncesi eğitimin önemli bir tamamlayıcısı olan “oyun etkinliği”nin, okul öncesi eğitim
öğretmenleri tarafından davranış problemi olan çocuklara yönelik iyileştirici bir unsur olarak kullanılmasının
yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Araştırma 2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Başakşehir
ilçesinde bulunan bir anaokulunun 4 yaş sınıfında eğitimine devam eden, tırnak yeme davranışı ve
kompulsiyonu bulunan bir kız ve 5 yaş sınıfında eğitimine devam eden, alt ıslatma problemi bulunan bir
erkek öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen
“Kişisel Bilgi Formu (KBF), olgu geçmişi kayıt formu ve gözlem formu uygulanmıştır. Öğrenciler her biri 40
dakika süren ve 6 oturumdan oluşan oyun terapisi programına katılmıştır. Kız öğrenci için “Yönlendiren Oyun
Terapisi”, erkek çocuk için ise “Yönlendirmeyen Oyun terapisi” tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırma deseni
kullanılan bu araştırmada davranış problemi olan çocuklara yönlendiren ve yönlendirmeyen oyun terapisi
uygulanmıştır. Tırnak yeme ve kompulsiyon davranışı bulunan kız öğrencinin hangi durumlarda ve ne sıklıkta
bu davranışları sergilediği farklı etkinliklerde ve farklı zamanlarda gözlenmiş ve kayıt altına alınmıştır. Alt
ıslatma problemi olan erkek öğrenci için ise oyun terapisi öncesinde 1 aylık bir çizelge tutulmuş, bu
davranışın görülme sıklığı ve anneden alınan öykü geçmişi de kayıt altına alınmıştır. Araştırma bulgularından
elde edilen sonuçlara göre, bazı davranış problemleri bulunan okul öncesi dönem çocuğuna uygulanan oyun
terapisi sonrasında anneden, öğretmenden alınan değerlendirmeler ve gözlem kayıtlarına göre davranış
problemlerinin ortadan kalktığı görülmektedir. Terapi sonlandıktan 1 ay sonra yapılan gözlem sonuçları da
davranış problemlerinin sonlandığı yönündeki bulguyu kalıcı olarak desteklemektedir. Sonuç olarak, oyun
terapisi programının okul öncesi dönem çocuğunun davranış problemlerinin ortadan kalkmasında anlamlı
bir etkisi olduğu saptanmıştır.
Keywords: oyun terapisi, davranış problemi, çocuk gelişimi, okul öncesi
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ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYETE YÖNELİK SINIFİÇİ
UYGULAMALARINDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI
Öğr. Gör. SEÇİL YILDIZ - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - Çocuk Gelişimi Programı
Öğr. Gör. AYŞEN TÜKEL - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - Çocuk Gelişimi Programı

1
2

Araştırma, Yüksekokul Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin okul öncesi eğitim kurumlarındaki sınıf içi
uygulamalarında toplumsal cinsiyete yönelik tutum ve davranışlarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu
amaç doğrultusunda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk
Gelişimi Programı’na devam eden öğrencilere açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu uygulanmıştır.
Araştırmaya 15 öğrenci katılmıştır. Açık uçlu sorular öğrencilerin sınıf içi uygulamalarında kullandıkları dil,
sergiledikleri tutumlar, etkinlik planlarken kız erkek çocuk dağılımına dikkat etme durumları ve kız-erkek
çocukları nasıl nitelendirdiklerine ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmaya yöneliktir. Açık uçlu sorulara içerik
analizi ve betimsel analiz yapılacaktır. Verilerin analizinde görüşme formundan elde edilen veriler frekans
ve yüzdeleri alınarak sunulacaktır. Toplanan veriler önce kavramsallaştırılacak daha sonra mantıklı bir
biçimde organize edilerek verileri açıklayan temalar saptanacaktır. Verilerin analizi ile ilgili süreç devam
etmektedir.
Keywords: cinsiyet, toplumsal cinsiyet, kalıpyargılar
Corresponding Author: Öğr. Gör. SEÇİL YILDIZ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ALMAYAN 4-5 YAŞ ÇOCUKLARININ DOĞUM SIRASININ DİL GELİŞİMİNE
ETKİSİ
1

Öğr. Gör. AYŞEGÜL YILDIRIM - Karatay Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Bu araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan 4-5 yaş çocuklarının; doğum sırası
faktörünün dil gelişimini etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; Konya İline
bağlı olan Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde okul öncesi eğitim kurumlarına gitmeyen 4-5 yaş
çocuklarıdır. Her ilçeden 100 çocuk olmak üzere toplam 300 çocuk araştırmaya alınmıştır. Bu üç ilçe kendi
içinde, alt ve üst sosyo-kültürel semtlere göre gruplandırılmıştır. Alınan bölgelerin sosyokültürel özelliğini
taşıyan çocuklar araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada çocuklarının ve ailelerinin niteliklerini saptamak
amacıyla; kişisel bilgi formu, çocukların dil yeteneklerini ve kelime hazinesinin zenginliğini ölçmek için
“Limbosh ve Wolf’un Lügatçe Dil Testi ve Refra Şemin Uğurel’in Tamamlama İtemi” kullanılmıştır. Çocukların
“Limbosh ve Wolf’un Lügatçe Dil Testi ve Refra Şemin Uğurel’in Tamamlama İtemi”nden aldıkları puanlar
bilgisayara aktarılarak, analizler SPSS 12,0 paket programıyla değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan
çocukların doğum sırası durumunun dil gelişimindeki etkisini görebilmek için t Testi yapılmıştır. Ortaya çıkan
anlamlı farkın kaynağını bulmak için Tukey HSD Testi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular Okul
öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan 4-5 yaş çocuklarının dil gelişimlerinde doğum sırası faktörünün
etkili olduğu görülmüştür.
Keywords: Anahtar Kelimeler: Çocuk gelişimi, dil gelişimi, okul öncesi eğitim
Corresponding Author: Öğr. Gör. AYŞEGÜL YILDIRIM

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
831

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

KÜLTÜREL ÇEVRENİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ALMAYAN ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMİNE ETKİSİ
1

Öğr. Gör. AYŞEGÜL YILDIRIM - Karatay Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Bu araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan 4-5 yaş çocuklarının; yaşadıkları kültürel
çevre faktörünün dil gelişimini etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; Konya
İline bağlı olan Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde okul öncesi eğitim kurumlarına gitmeyen 4-5 yaş
çocuklarıdır. Her ilçeden 100 çocuk olmak üzere toplam 300 çocuk araştırmaya alınmıştır. Bu üç ilçe kendi
içinde, alt ve üst sosyo-kültürel semtlere göre gruplandırılmıştır. Alınan bölgelerin sosyokültürel özelliğini
taşıyan çocuklar araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada çocuklarının ve ailelerinin niteliklerini saptamak
amacıyla; kişisel bilgi formu, çocukların dil yeteneklerini ve kelime hazinesinin zenginliğini ölçmek için
“Limbosh ve Wolf’un Lügatçe Dil Testi ve Refra Şemin Uğurel’in Tamamlama İtemi” kullanılmıştır. Çocukların
“Limbosh ve Wolf’un Lügatçe Dil Testi ve Refra Şemin Uğurel’in Tamamlama İtemi”nden aldıkları puanlar
bilgisayara aktarılarak, analizler SPSS 12,0 paket programıyla değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan
çocukların yaşadıkları kültürel çevre faktörünün dil gelişimindeki etkisini görebilmek için t Testi yapılmıştır.
Ortaya çıkan anlamlı farkın kaynağını bulmak için Tukey HSD Testi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen
bulgular Okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan 4-5 yaş çocuklarının dil gelişimlerinde yaşadıkları
kültürel çevre faktörünün etkili olduğu görülmüştür.
Keywords: Çocuk gelişimi, dil gelişimi, okul öncesi eğitim
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İLKOKULA DEVAM EDEN GÖÇMEN ÇOCUKLARIN OKULA UYUM VE SOSYAL YETERLİKLERİ
(KONYA İLİ ÖRNEĞİ)
Prof. Dr. RAMAZAN ARI - Selçuk Üniversitesi - Çocuk Gelişimi
2 Uzman GAMZE AVCI - Selçuk Üniversitesi - Çocuk Gelişimi
3 Uzman SİMGE BAYRAKTAR - Selçuk Üniversitesi - Çocuk Gelişimi
4 Uzman MERVE AKKAYA - Selçuk Üniversitesi - Çocuk Gelişimi
1

Bu araştırmanın genel amacı, ilkokula devam eden göçmen çocukların okula uyum ve sosyal yeterliklerinin
bazı değişkenlere göre farklılaşmakta mıdır? sorusuna cevap aramaktır. Yukarıda verilen genel amaç
doğrultusunda; 1-İlkokula devam eden göçmen çocukların okula uyum ve sosyal yeterlilikleri ne düzeydedir?
2-Bu çocukların uyum ve sosyal yeterlilikleri yaş, cinsiyete ve Türkiye’de kaldıkları süreye göre farklılaşmakta
mıdır? Sorularına cevap aranmıştır.2. alt amaçla ilgili dört alt soruya cevap aranmıştır. Çocukların okula
uyum ve sosyal yeterlikleri Walker-McConnell Sosyal Yeterlik ve Okul Uyum Ölçeği (WMC-SYOUÖ) ile ve
araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma verileri farklı sınıflara
devam eden 268 göçmen çocuktan elde edilmiştir. Çocukların cinsiyetine göre okula uyum ve sosyal
yeterlikleri farklılaşmamaktadır. Göçmen çocukların yaş dilimlerine göre okula uyum ve sosyal yeterlik
puanları farklılaşmaktadır. Türkiye’de bulunuş süresine göre; uyum ve sosyal beceri puan ortalamaları
farklılaşmaktadır. Ancak, öğretmen tercihli sosyal beceri puanları arasında farklılaşma yoktur.
Keywords: Göç ve uyum, sosyal beceri, okula uyum.
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ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ VE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
1

Öğr. Gör. ZEYNEP APAYDIN DEMİRCİ - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
2 Öğr. Gör. SELİN İKİZ - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
3 Okutman ATİKE YILMAZ - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı

Bu çalışma Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümüne devam eden ön lisans 1. ve 2. sınıf,
lisans 1.,2., ve 3. sınıf öğrencilerinin iletişim becerileri ve empatik eğilimleri arasındaki ilişkiyi incelemek
amacı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Katılımcılara, araştırmacılar
tarafından geliştirilen ‘’Kişisel Bilgi Formu’’, Korkut (1996) tarafından geliştirilen ‘’İletişim Becerileri
Değerlendirme Ölçeği’’ ve Dökmen (1989) tarafından geliştirilen ‘’Empatik Eğilim Ölçeği’’ uygulanmıştır.
Çalışmaya gönüllü olarak 225 öğrenci katılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Mann-Whitney U, Kruskal
Wallis ve Spearman korelasyon analiz testleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgularda öğrencilerin iletişim
becerisi ve empatik eğilim puan ortalamalarının orta düzeyde anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu belirlenmiştir.
Ayrıca cinsiyet, yaş ve öğretim kademesi değişkenleri açısından bu beceriler anlamlı farklılık göstermezken
aile tutumları değişkeninin, öğrencilerin hem iletişim becerileri hem de empatik eğilimleri arasında anlamlı
farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğrencilerin, iletişim ve empatik
eğilimlerinin birbirleriyle ilişkili olduğu ve aile tutumlarının bu beceriler üzerinde etkili olduğu söylenebilir.
Keywords: Çocuk Gelişimi Öğrencileri, iletişim, empati
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KÜLTÜR DAİRESİ İÇERİSİNDE ALANYA AĞZINDA KULLANILAN “ÂMADIÑ ÖKÜZÜ GİBİ BAKMAK”
DEYİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
2

1 Lisans Öğr. CEREN AKGÜN - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Türk Dili ve Edebiyatı
Y. Lisans Öğr. ONUR TARLACI - Pamukkale Üniversitesi - Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Kültür, insanoğlunun dünyaya gelmesi ile birlikte doğada yapıp ettiği her şeyi içine alır. İnsanın yaşamını
devam ettirebilmesi için barınağı yapması, toprağı ekip biçmesi ile başlayan kültür olgusu, insanoğlu var
olduğu sürece de devam edecektir. Walter Ong, sözlü kültürü, elektronik kültürden ayırmak için ‘Birincil
sözlü kültür’ ve ‘İkincil sözlü kültür’ kavramlarını kullanır. Birincil sözlü kültür oraya çıkan ilk anlatıdan yazıya
geçirilen yere kadar olan süreyi kapsar. İkincil sözlü kültür ise yazı ile tanışmasından günümüze kadar gelen
sürede yer alır. Türk dili, binlerce yıllık işlenmişliği ile bugün dünya dilleri arasında en zenginlerindendir. Türk
yaşamı göçebe bir kültüre dayandığı için çok farklı coğrafyalarda izler bırakmıştır; bununla birlikte dile yeni
malzemeler katmıştır. Biz bu çalışmamızda bugün Antalya ili Alanya ilçesinde çok işlek bir şekilde kullanılan,
fakat örneğine başka yerlerde rastlamadığımız bir deyim ve onun rivayet edilen hikâyesi üzerinde duracağız.
Burada sözü edilen ‘Âmad’ aslında Türk kültürünün, dilinin, medeniyetinin 13. yüzyıldaki en büyük temsilcisi
olan Pîr-i Türkistâni; Hoca Ahmet Yesevî’dir. Çalışmamız bu yönüyle de önemli bir kültürel zenginliği ortaya
koymaktadır.
Keywords: Hoca Ahmet Yesevî, Âmadıñ Öküzü Gibi Bakmak, Deyim, Alanya Ağzı
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TESTING WEAK-FORM EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS: A PANEL DATA APPROACH
1

Yrd. Doç. Dr. SERPİL TÜRKYILMAZ - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - İSTATİSTİK

The Efficient Market Hypothesis (EMH), known as the Random Walk Theory, is a widely accepted
phenomenon in the finance literature. This study examines the Weak-Form Market Efficiency for some of
D-8 countries namely Pakistan, Indonesia, Malaysia, Egypt and Turkey, and investigates whether the price
series of these stock markets contain unit root by using Dynamic Panel Unit Root Tests that means testing
of EMH. The study contributes to finance literature because of important implications for investors,
financial managers, policy makers and academicians.
Keywords: D-8 countries, Panel Unit Root Test, Random Walk Theory, Stock Market, Weak-Form Efficient Market Hypothesis.
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YAZITLAR IŞIĞINDA SELGE AGONLARI
2

1 Doktora Öğr. RECEP ALTIN - Uludağ Üniversitesi - Eskiçağ Tarihi
Yrd. Doç. Dr. KAMİL DOĞANCI - Uludağ Üniversitesi - Eskiçağ Tarihi

Yunanca kökenli olan agon (ἀγών) sözcüğü, Antik Dönem’de kullanım alanına göre çok farklı anlamlar ifade
etmiştir. Agonistik literatürde ise agon, kökeni itibariyle tanrılara ve/veya kahramanlara ithafen kurulmuş,
düzen ve programları bizzat kurucu kentler tarafından belirlenmiş olan festivaller kapsamında -ki bu
festivaller de agon olarak değerlendirilmektedir- yapılan atletik, atlı ve müzikal yarışmaların tümüne verilen
genel bir addır. Ayrıca themis, panegyris ve certamen sözcükleri de agon ile aynı anlamı (yarışma)
taşımaktadır. Yunan-Roma dünyasının en önemli dini ve kültürel aktivitesi olan agonistik festivaller
düzenlenmeye başladığı ilk günden sona erdiği tarihe kadar popülaritesini korumuş ve Grek-Roma kültür
tarihine damga vurmuş bir fenomendir. Başlangıçta tamamen dini nedenlerle ortaya çıktığı bilinen ve ilk kez
M.Ö. 776 yılında tanrı Zeus onuruna düzenlenen Olympia şenlikleri Yunan-Roma dünyasındaki bütün
oyunlara her açıdan örnek olmuştur. Hellenistik Dönem öncesinde Yunanlılar tarafından başlatılan koloni
hareketleri, bir yandan Küçük Asya’da yeni Yunan kentlerin oluşmasına zemin hazırlarken, diğer yandan
Hellen kültür öğelerinin ve dininin Küçük Asya kentlerinde yayılmasını sağlamıştır. Büyük İskender’in Asya
seferiyle beraber geniş coğrafyalara yayılan Hellen kültürü Anadolu’da giderek kök salmıştır. Bu süreci
takiben, önce Yunan halkının yoğunlukta olduğu kentlerde, ardından neredeyse tüm Küçük Asya kentlerinde
devrin en önemli dini, kültürel ve sosyal aktivitesi olan agonistik festivaller düzenlemeye başlamıştır. Küçük
Asya’nın diğer kentlerine nazaran daha geç dönemlerde agonistik festival organize etmeye başlayan Pisidia
kentleri, Roma İmparatorluk Çağı’na gelindiğinde potansiyelini ortaya koyarak diğer bölge kentleri ile yarışır
hale gelmiştir. Bu çalışma kapsamında bölgenin en önemli kentlerinden biri olan Selge’de düzenlenmiş olan
agonistik festivaller ele alınmıştır.
Keywords: Agon, Themis, Yarışma, Selge, Pisidia
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STRABON'A GÖRE PONTUS BÖLGESİNDEKİ KENTLER
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Yrd. Doç. Dr. KAMİL DOĞANCI - Uludağ Üniversitesi - Eskiçağ Tarihi
2 Doktora Öğr. RECEP ALTIN - Uludağ Üniversitesi - Eskiçağ Tarihi

Strabon (M.Ö. 64/3-M.S. 24) yılları arasında yaşamış ünlü Amaseia’lı (Amasya) coğrafyacıdır. Soyu, Pontus
Krallığında önemli görevler üstlenmiş bir aileye dayanır. 17 kitaptan oluşan eseri Geographika’da (Coğrafya)
batıda Atlas Okyanusundan doğuda Indus Irmağına kadar uzanan dünya coğrafyası hakkında ayrıntılı bilgiler
vermektedir. Strabon eserinde sadece coğrafi bilgi vermez, kültürel ve tarihi olaylara da değinir. Bölgenin
etnik yapısı, akarsuları, dağları, geçim kaynakları, folkloru vb. hakkında da ayrıntılı bilgiler verir. Eserin XII,
XIII ve XIV’üncü kitaplarında Anadolu coğrafyası anlatılır. Strabon, bildirimizin konusu olan ve Eskiçağda
Pontus Bölgesi sınırları içerisinde yer alan kentleri eserinin XII’inci kitabında ele almıştır. Strabon doğum yeri
olan Amaseia hakkında daha ayrıntılı bilgiler verir ve kente iltifatlarda bulunur. Amasya’dan bahsederken:
“Benim kentim, içinden Iris Irmağı’nın (=Yeşilırmak) aktığı geniş ve derin bir vadide kurulmuştur. İnsan emeği
ve doğa buraya hem kent hem de kale karakterini olağanüstü bir şekilde sağlamıştır.” der. (Strab. XII, 3, 39).
Ardından bölgedeki Amisos, Zela, Komana vb. gibi diğer yerleşimler hakkında bilgi verir. Anadolu tanrısı
MA’ya adanmış bir kent olan Komana (Niksar) hem ticari hem de dini açıdan bölgedeki önemli bir merkezdir.
(Strab. XII, 3, 36). Zela (Zile) kenti de bölgedeki diğer dini merkezdir. (Strab. XII, 3. 37). Ayrıca M.Ö. 64’de
Pompeius’un Pontus kralı VI. Mithridates’i yenip Pontus bölgesini Roma’nın Bithynia eyaletine
bağlamasından sonra bölgede yoğun bir kentleşme faaliyetine rastlarız. Strabon’dan öğrendiğimize göre,
Amisus’tan (Samsun) Halys’e (Kızılırmak) kadar olan bölgedeki Neapolitis kenti Pompeius tarafından
kurulmuştur. (Strab. XII, 3, 38). Pompeius bölgeye birçok yeni kent kurarken bu kentleri birbirine bağlayan
geniş bir yol ağı da yapılmıştır.
Keywords: Amaseia, Pontus, Strabon, Roma İmparatorluğu
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SOSYAL EPİSTEMOLOJİ BAĞLAMINDA THOMAS S. KUHN
1

Araş. Gör. ÖMER FATİH TEKİN - Kastamonu Üniversitesi - Sistematik Felsefe ve Mantık

Epistemoloji bilginin peşinden koşan, bilginin mutlak, genel-geçer mi yoksa öznel, kişiden kişiye farklılıklar
gösterir mi gibi sorular temelinde yükselen bilginin imkanı, doğası ve kaynağı tartışmalarının yürütüldüğü
bir felsefe dalıdır. 20. Yüzyılda ise epistemolojinin temel ilgi odağı bilginin analitik tanımını verme ve
kavramsal bileşenlerinin açıklanması olarak belirginlik kazanmıştır (Baç, 2011: 29). Sosyal epistemoloji ise
bilginin toplum içindeki konumu, geçerliliği, mutlaklığı ya da öznelliği gibi konular üzerinde çalışmalarda
bulunan çağımızın çok yeni bir felsefe disiplini olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilginin toplumsal boyutuyla
ilgilenen sosyal epistemolojinin kökeni sofistlere kadar geri götürülebilir. Platon'un Theaitetos diyaloğunda
bilginin tanımı ile ilgili vermiş olduğu üç tanım bize bir şeyler verebilir: "kanıta (logos) dayanan doğru sanı
bilgidir; bu kanıttan yoksun olanın ise bilgi ile hiçbir ilgisi yoktur" (Platon, 2012: 201d). Buradaki tanım
doğrultusunda şöyle bir kanıya varabilir; bilgi oluştururken gerekçelendirme kaçınılmaz olarak kullanılır,
bilginin olmazsa olması gerekçelendirmedir. Bir sanının bilgi olabilmesi için ön koşul o sanının
gerekçelendirilmesidir. Bu tanım günümüze kadar epistemoloji geleneğinde en çok kullanılan ve kabul gören
temel bir tanım olarak görülür. Bilgi gerekçelendirilmiş doğru inançtır/sanıdır. İnanç, doğruluk ve
gerekçelendirme bilginin bu şekilde tanımlanmasında rol oynayan üç unsur olarak bilginin gerekli koşulu
olsalar da yeterli koşulu kapsayamayacakları görüşü Edmund L. Gettier ile tartışılmaya başlanmıştır (Gettier,
2010: 51). Epistemoloji ve özelde sosyal epistemolojiye bu şekilde giriş yaptıktan sonra çalışmamızın ana
konusu oluşturan kuramsal bir fizikçi ve daha sonrasında da bilim felsefecisi olan T. S. Kuhn'un "Bilimsel
Devrimlerin Yapısı" adlı eserini temele alarak bilgi anlayışını ele alacağız. Önemle hatırlatmada fayda vardır,
Kuhn bir sosyal epistemolog değildir, Kuhn ortaya koyduğu bilimsel çalışmasını bilim alanında
uygulamaktadır, verdiği örnekler, ve bilimsel kavramları bilim alanı için düşünmüş ve uygulamaya çalışmıştır.
Biz Kuhn'un kullandığı yöntemi ve kavramları sosyal epistemoloji bağlamında değerlendirmeye çalışacağız.
Belki de özünde Kuhn'un hiç problem edinmediği toplumsal bilgi devlet yönetimi gibi konulara onun
perspektifinden, paradigmasından onun yöntemini kullanarak bakmaya çalışacağız.
Keywords: epistemoloji, inanç, paradigma,sanı, kanı,bilgi
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D. HUME'UN NEDENSELLİK İLKESİ ÜZERİNE YORUMUNUN I. KANT'TAKİ ETKİLERİ
1

Araş. Gör. ÖMER FATİH TEKİN - Kastamonu Üniversitesi - Sistematik Felsefe ve Mantık

D. Hume'un Nedensellik İlkesi Üzerine Yorumunun I. Kant'taki Etkisi Nedensellik kavramı, felsefe tarihinde
birçok filozofu ilgilendirmiş ve birçok filozof nedensellik kavramı üzerine çalışmalar sürdürmüştür. Genel
anlamıyla nedensellik ilkesi, olay ve olguların birbirine belirli bir şekilde bağlı olması, her şeyin bir nedeni
olması ya da belli nedenlerin belirli sonuçları doğuracağı, aynı nedenlerin aynı koşullarda aynı sonuçları
vereceği iddiasını içeren felsefi bir terim olarak adlandırılabilir. Nedensellik ilkesine en büyük eleştirilerden
birini yapmış olan Hume'a göre, akıl yalnızca bilgileri deneyimle ortaya çıkarmakla kalmaz; aynı zamanda
bütün doğa yasalarını da deneyimle çıkarır. Fakat akıl hiçbir şekilde nedenden etkiye geçişi sağlayan zorunlu
bağlantıyı, ideyi bulamaz. Bu yalnızca psikolojik kaynaklı alışkanlıklarımız sonucu oluşan "beklenti"
duygusuna dayanır. Bu bağlamda neden ile etki arasında görülen bağlantı deneyime dayandığı için a priori
olamaz. Kant, epistemolojisinin önemli kavramlarından biri olan nedensellik ilkesini, Hume'dan etkilenerek
fakat onun aksine, zihnin nesneler dünyasını düzenlemek için kullandığı a priori bir bağlantı ilkesi olarak ele
alır. Hume sayesinde dogmatik uykularında uyanan Kant'a göre, bilgilerimizin oluşmasında nedensellik ilkesi
zorunlu bir görev görür. Çünkü doğadaki nedensellik sayesinde anlama yetimiz, duyusallık yetimizin a priori
formları olan zaman ve mekan aracılığıyla aldığı duyu verilerini kategorilerle birleştirebilir. Bu yüzden Kant'a
göre nedensellik deneyimle ortaya çıktığı ve apriori olduğu için sentetik a priori bir ilkedir. Bu bağlamda
Kant, Hume'un nedensellik ilkesi üzerine oluşturduğu düşünceleri sonucunda tam zıt düşünceler edinmiş ve
belki de doğa bilimlerini kotarmıştır. Anahtar Kelimeler: Nedensellik, Hume, Kant, deneyim, akıl, idea
Keywords: Nedensellik , Hume, Kant, Deneyim, Akıl, İdea
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EGOİZM ÖZGÜRLÜK İÇİN BİR ÖLÇÜT OLABİLİR Mİ? MAX STIRNER ÖZELİNDE BİR
DEĞERLENDİRME
1

Y. Lisans Öğr. ELİF CAN ÇAKIR - Mersin Üniversitesi - Felsefe Anabilim Dalı

İnsan davranışını yönlendiren temel kaynağın ne olduğu sorusu, insan üzerine düşünen hemen her
düşünürü meşgul eden sorulardan biri olmuştur. Kimi zaman psikolojik süreçler, kimi zaman toplumsal
belirlenimler, kimi zaman da ahlaki ilkeler insan davranışını yönlendiren ölçütler olarak gösterilmiştir. Böyle
bir kaygıyla ilişkilendirilebilen egoizm, insanın kendi penceresinden, kendi içselliğinden yola çıkarak insanı
güdeleyen motivasyonları tartışmaya açar. Egoizmin psikolojik ve etik alandaki yorumundan yola çıkan bu
çalışma, eyleyen insanın içsel kaynaklarına odaklanırken aynı zamanda bu kaynakları birer ölçüt olarak
belirlemenin özgürlük bağlamında yarattığı sorunsalı 19.yy Alman düşünürü Max Stirner özelinde
incelemeyi hedefler. Stirner, hem egoist bir felsefeyi savunması hem de özgürlük kavramını temel alarak
yeni yorumlamalar getirmesi nedeniyle bu tartışmada önemli görünür. Stirner’in özgürlük kavramı yerine
kullandığı kendi-olma kavramı, egoizmin özgürlük ile çelişkili görünen ya da belki de özgürlüğün Stirnerci
anlamının yeniden belirlenmesini sağlayan ikili bir bakış açısını gerektirir. Bu çalışmada varılmak istenen
sonuç, Stirner felsefesi bağlamında egoist bir bakış açısı ile yapılan özgürlük tanımının egoizm ile çelişkili
olabileceği düşüncesidir.
Keywords: Egoizm, Özgürlük,Kendi-olma, Max Stirner
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ARISTOTELES’TE MUTLULUK-DOSTLUK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BELİRLEMELER
1

Dr. CEYDA KEYİNCİ - Ankara Üniversitesi - Latin Dili ve Edebiyatı

Aristoteles mutluluğu, ‘en iyi, en güzel ve en hoş olan şey’ (Nikomakhos’a Etik, 1099a25) olarak tanımlar.
Mutluluğun bu bileşenlerinin ise en iyi etkinliklerin içerisinde olduğuna inanır. Bu yüzden de mutluluğun,
ruhun erdeme uygun bir tür etkinliği olduğunu (Nikomakhos’a Etik, 1169b29) söyler. Bu noktada mutlu
kişinin etkinlikte bulunması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda Aristoteles’in, bir “oluş” olarak
tanımladığı etkinliğin içine ise dostluğu, kilit bir kavram olarak yerleştirdiğini görmekteyiz. Bu bildiride,
Aristoteles için dostluğun mutlu kişi için taşıdığı önem üzerinde durularak Aristoteles'in benimsetmeye
çalıştığı bu bağın zorunluluğunun daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunulacak ayrıca Aristoteles’e göre
erdemli bir kişinin bulunması gereken etkinliğin niteliği üzerine de belirlemelerde bulunulacaktır.
Keywords: Aristoteles, Eudemos'a Etik, Nikomakhos'a Etik, Philos, Dostluk, Eudaimonia,Mutluluk
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SARTRE: TARİHİN İTİCİ GÜCÜ OLARAK “BUNALTI” YA DA “BULANTI”
1

Araş. Gör. IRMAK GÜNGÖR - Uludağ Üniversitesi - Felsefe Tarihi

Jean-Paul Sartre’ın felsefe tarihi içerisindeki konumunu, kendi tarih okuma yöntemi aracılığıyla ele alırsak,
bir bunalım dönemi filozofu olarak belirlemek yanlış olmayacaktır. Sartre tarihi, teori ve pratikteki kriz ya da
bunalım dönemlerine odaklanarak okumakta ve bunu yaparken her teorinin pratik tarafından belirlendiği
yönündeki Marksist tezden hareket etmektedir. Sartre’ın içerisinde bulunduğu bunalım dönemi ise ne
Marksist felsefenin aşılmasını sağlayacak koşulları ve araçları üretmiştir, ne de olduğu haliyle Marksist
felsefenin kucaklanmasını mümkün kılar. Sartre Marksizmi, çağımızın tek geçerli, aşılmaz felsefesi olarak
görmektedir. Zira Marksizmi doğuran koşullar henüz aşılmış değildir fakat bir yandan da Sovyet deneyimine
tanıklık etmiş bir “Marksist” olarak Sartre, son derece insani bir açmaza girmiş gibi görünmektedir.
Meseleleri bir bir aydınlatan ve ilk anda büyüleyici bir biçimde okuyucusunu esir alan Marksist teori, Sovyet
deneyiminden sonra hiç de bunca etkileyici ol(a)mayacaktır. Marx’ın ortaya koyduğu ilkeleri “pratiğe
işkence edercesine” gözü kör biçimde -üstelik bazen yanlış yorumlayarak- uygulayan eylem adamları ve
“Marksist” teorisyenler bu verimli toprağı zehirlemiş; böylelikle Marksizm artık durmuş, insanlara öğretecek
hiçbir şeyi kalmamıştır. Bu çalışmanın amacı Sartre'ın özgün çözümünü, Marksizmin günümüz dünyası
açısından süren imkanları ışığında ortaya koymaya çalışmaktır.
Keywords: Sartre, Bulantı,Batı Marksizmi,Tarihsel Materyalizm,Diyalektik,Varoluşçuluk
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KAPASİTE YAKLAŞIMI TEMELİNDE AMARTYA SEN DÜŞÜNCESİ
1

Araş. Gör. IRMAK GÜNGÖR - Uludağ Üniversitesi - Felsefe Tarihi

Amartya Sen, iktisat ve felsefe alanlarında yaptığı disiplinler arası çalışmalarda hem etkili hem de özgün
düşünceler ortaya koymuş olan, çağımızın en önemli düşünürlerindendir. Sen, iktisat ve etik arasında bağ
kurmayı deneyen çalışmaları ve bu alandaki katkılarından dolayı 1998 yılında Nobel Ekonomi Ödülü
kazanmıştır. Amartya Sen’in adalet, yoksulluk gibi kavramlara yaklaşımı, “etik iktisat önerisi” ve ortaya
koyduğu sosyal alternatifler temel olarak onun “kapasite yaklaşımı” ismiyle anılan teorisine dayanmaktadır.
Bu bakımdan Sen’in genel olarak insani dünyaya yaklaşımının çok yönlü olduğunu, onun ne yalnızca somut
iktisadi önerilerle ne de soyut bir ideal toplum tasviriyle ilgilendiğini belirtmek gerekir. Sen’in meselelere
yaklaşımının bu çok yönlülüğünü sağlayanın, günümüz dünyası ve insanına dair yaptığı temel fakat çok yönlü
tespitler olduğu söylenebilir. Sen, kendisinden önceki ve çağdaşı düşünürlere karşı çıkarken en çok, insani
ihtiyaçların ne salt maddi ne de soyut talepler olduğu argümanını kullanmaktadır. Söz gelimi Sen,
“yoksulluk” kavramının kapsamını genişleterek, yoksulluğu sadece -maddi- birincil yaşamsal ihtiyaçlardan
yoksunluk değil; aynı zamanda bir araç olarak bireyi özgürleştiren kapasitelerin ve de -gerek politik gerek
bireysel- özgürlüğün de yoksunluğu olarak tanımlayacaktır. Bu da fırsatların eşitliği değil koşulların
eşitlenmesi gerektiğini ifade eder hatta belki de daha kapsayıcı olarak kapasitelerin gerçekleşme ihtimali ya
da imkânının her birey için maksimum düzeye çıkartılması talebi anlamına gelir. Dolayısıyla Sen, tam da
insanı çok yönlü bir varlık olarak tanımlayıp, yaşamsal ihtiyaçları sosyal ihtiyaçlardan daha önce tutmadığı
ya da bunlar arasında keskin bir hiyerarşi varsaymadığı için hem iktisadın hem de felsefenin alanına giren
bir düşünce ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, Sen’in düşüncesi, kapasite yaklaşımı temel alınarak temel
hatlarıyla ortaya konmaya çalışılacaktır.
Keywords: Amartya Sen,Kapasite Yaklaşımı,Yoksulluk,Kalkınma Teorisi,Özgürlük,Adalet
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ARİSTOTELES’TE MUTLU KİŞİ TANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME
1

Dr. CEYDA KEYİNCİ - Ankara Üniversitesi - Latin Dili ve Edebiyatı

Eudaimonia yani mutluluk, Aristoteles için insanın, yaşamda ulaşmayı hedeflediği erektir (τέλος). Öyle ki
filozof, onur (τιμή), haz (ἡδονή) ve us (νόος) gibi diğer erdemleri hem kendileri için hem de onlar aracılığıyla
mutlu olacağımızı düşündüğümüz için tercih ettiğimizi (αἱρέω); fakat mutluluğu başka bir şey için değil
sadece kendisi için yeğlediğimizi düşünmektedir (1097b). Aristoteles’e göre bir insana mutlu diyebilmek için
ise, o kişinin, erdemin tamına sahip olması gerektiği gibi, yaşamının tamına da bakılması gerekir (1100a).
Yaşamın tamına bakılması zorunluysa yaşadığı sürece hiçbir insanı mutlu saymayız. Fakat Aristoteles’e göre
mutluluk bir son durum değil, bir tür etkinliktir. Bu bildiride mutluluk üzerine birbiriyle çelişkili görünen bu
iki düşünceyi Aristoteles’in nasıl ele aldığı ve çözümlediği üzerinde durularak çağdaş tartışmaların bir
kısmından yararlanılarak Aristoteles’in tutarsızlığı ne ölçüde aşıp aşmadığı değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Keywords: Aristoteles, Eudaimonia,Mutlu Kişi;
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TURİZM SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
2
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Turizm; insanların gezmek, görmek, dinlenmek ve eğlenmek amaçlı yapmış olduğu faaliyetler bütünüdür.
Ülkeler açısından bakıldığında turizm; doğal ve tarihi güzellikler eşliğinde sunulan aktivitelerle birlikte,
bulunulan bölgeyi cazip kılarak gelir potansiyeli oluşturmaktadır. Çünkü turizm bazı ülkeler için çok önemli
bir gelir kaynağıdır. Bu ülkelerden biri de Türkiye’dir. Bu çalışmada; Türkiye’deki halka açık turizm
firmalarının sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleri ne ölçüde kullanabildiği tespit edilmiştir. Bu tespiti
gerçekleştirmek için devir hızı rasyolarından yararlanılmıştır. Analize katılan halka açık turizm firmaları:
Avtur, Maalt, Martı, Metur, Nttur, Tektu, Utpya’dır. Bu firmalara ait devir hızı rasyoları hesaplanmış ve hangi
firmanın daha etkin olduğu Vikor yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda; turizm
sektöründe faaliyet gösteren en etkin firma tespit edilmiş ve etkinliğin arttırılması ile ilgili önerilerde
bulunulmuştur.
Keywords: Turizm, Devir hızı oranları, Etkinlik, Vikor
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HALKA AÇIK İNŞAAT FİRMALARININ BORÇLANMA POTANSİYELİ
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İnşaat; Türkiye’de en çok faaliyet gösteren ve gelir potansiyeli oldukça yüksek olan sektörlerden biridir. Bu
sektör Türkiye’nin birçok ilinde aktif olarak işlevini sürdürmektedir. Gelişmemiş illerde yapılan binalar,
gelişmekte olan illerde ihtiyaç duyulan iş ve alışveriş merkezleri ve gelişmiş illerde ise rezidans yapılar bu
faaliyetlere örnek olarak verilebilmektedir. Bu çalışmada; Türkiye’de halka açık inşaat firmalarının borç
durumları incelenmiştir. Çünkü inşaat firmaları için borçlanma düzeyi oldukça önemlidir ve bina yapılmadan
önce katlanılan maliyetler için genellikle borçlanmaya gidilerek finansman sağlanmaktadır. Bu nedenle;
borçlanma potansiyeline sahip olmayan bir inşaat firmasının ayakta durabilmesi neredeyse imkansızdır.
Çalışmada Türkiye’deki inşaat firmalarının kaldıraç oranları hesaplanmıştır. Bu oranlar yardımıyla firmaların
borca hangi ölçüde dayandıkları tespit edilmiştir. Analize katılan firmalar: Anele, Edıp, Enkaı, Kuyas, Orge,
Sanel, Turgg, Yyapı’dır. Analiz gerçekleştirilirken gri ilişkisel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın
sonucunda; Türkiye’de faaliyet gösteren halka açık inşaat firmalarının borçlanma dereceleri karşılaştırılmış
ve hangi firmanın ne düzeyde borca dayanıklı olduğu belirlenmiştir.
Keywords: İnşaat sektörü, Kaldıraç oranları, Gri ilişkisel analiz
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NONPARAMETRİC EFFİCİENCY ANALYSİS IN THE EUROZONE BANKİNG SECTOR
1

Dr. ONUR AKKAYA - Kilis 7 Aralık Üniversitesi - Uluslararası Ticaret ve Lojistik

This paper focuses on nonparametric efficiency analysis based on robust estimation of partial Frontiers. A
nonparametric estimator is proposed achieving strong consistency and asymptotic normality. Then if a
increases to one as a function of the sample size we recover the properties of the FDH (the Free Disposal
Hull) estimator. But Daouia and Simar (2007) estimator is more robust to the perturbations in data, since it
attains a finite gross-error sensitivity. Environmental variables can be introduced to evaluate efficiencies
and a consistent estimator is proposed. The Eurozone banking sector experienced rapid consolidation
during the period from 1999 to 2009. Consolidation coincided with dramatic changes in regulation, market
structure, and in the use of information-processing technology by banks and their competitors. The
Eurozone banks typically became more efficient from1999 to 2009. Hyper direction and output direction
are close to each wave in the database, which demonstrates that the Eurozone banking sector focused on
output-oriented efficiency during that time. Additionally, the estimates suggest that much of this
improvement was due to an inward shift of the α-quantile (and presumably also an inward shift of the
production possibilities frontier). The contribution of these analyses can be divided two different parts.
First, the Data Generating Process (m-quantile and α-quantile estimators) is used for first time in Nonparametric Frontier literature for the whole Eurozone area. Secondly, before the 2008 mortgage crisis, it
shows that the output-orientation was more important than input-orientation for the Eurozone banking
sector from 1999 to 2009.
Keywords: Banking, NonParametric Approach, the Eurozone, Efficiency
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FUTBOLCU TRANSFERLERİNİN HİSSE SENEDİ FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
1

Yrd. Doç. Dr. FATİH KONAK - Hitit Üniversitesi - Finansman

Piyasa mekanizması içerisinde yatırım kararları verilirken birçok farklı etken dikkate alınmakta ve
değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, yatırımcıların davranışsal düzeyde izledikleri yolun belirlenmesi büyük
önem taşımaktadır. Halka açık spor kulüpleri çerçevesinden bakıldığında, bu alanda yapılan finansal veya
ekonomik araştırmaların çoğunluğu yatırımcı davranışlarının tespitine yönelik olmuştur. Temel olarak
dikkate alınan Etkin Piyasalar Hipotezi’ ne göre, farklı etkinlik düzeylerinde piyasalar etkindir ve varolan bilgi
setleri kullanılarak anormal getiri elde etme imkanı bulunmamaktadır. Ancak, davranışsal yaklaşım yatırımcı
eğilimlerinin her zaman rassal olmadığını öne sürmektedir. Spor klüplerine yatırım yapan piyasa
katılımcılarının rasyonel olarak verdikleri düşünülen kararların kulüplerin başarıları veya başarısızlıklarına
bağlı oldukları görülmektedir. Bu perspektifte, çalışmanın temel amacı, 01/01/2015- 13/09/2017 tarihleri
arasında Borsa İstanbul’da işlem gören Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un
gerçekleştirmiş oldukları Futbolcu alım/satım/kiralama duyurularının hisse senedi fiyatına olası etkilerini
ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda, yarı-güçlü formda piyasa etkinliğini analiz etmek için Finans
Literatüründe sıkça kullanılan Olay Çalışması (Event Study) yöntemi uygulanmıştır. Ele alınan Olay Çalışması
metoduna göre, hesaplama periyodu olarak (-10,-260) aralığı belirlenirken, olay penceresi (-10,+10)
şeklinde dikkate alınmıştır. Bu yöntemle, Türk Futbolcu transferleri ve yabancı futbolcu trasferleri için ayrı
ayrı değerlendirmeyi takiben sadece futbolcu alımı ve satımı şeklinde iki ana grup içinde inceleme
yapılmıştır. Diğer taraftan, aynı gün gerçekleşen futbolcu alımı ve satımları beklenen etkinin
gözlemlenmesine engel teşkil edeceği düşüncesiyle çalışma kapsamı dışına alınmıştır. Metodoloji
kapsamında, Ortalama Anormal Getiriler (AAR) ve farklı olay pencerelerindeki Kümülatif Ortalama Anormal
Getiriler (CAAR) analiz edilmiştir. Ortaya çıkan bulgular, futbolcu transferleri kapsamında piyasanın etkinlik
düzeyi hakkında bilgi sağlarken, yatırımcıların alacakları kararlara yön gösterme özelliği taşımaktadır.
Keywords: Futbol Kulüpleri, Event Study, Borsa İstanbul
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ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİYLE BİRLEŞME VE DEVRALAMALARIN FİNANSAL
PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
1

Yrd. Doç. Dr. FATİH KONAK - Hitit Üniversitesi - Finansman
Prof. Dr. LEVENT ÇITAK - Erciyes Üniversitesi - Finansman

2

Karar verme yöntemlerinin analizi ya da karar vermeye çabalama yöntemi muhtemelen insanlık tarihi kadar
eskidir. Şirketlerin ya da piyasadaki paydaşlarının karar verme sürecinde ihtiyaç duyduğu objektif
yaklaşımların varlığı, alınması planlan kararlara yol gösterici niteliği taşımaktadır. Şirket birleşmesi ve
devralmaları, belki de şirketlerin yaşam döngüleri içerisinde aldıkları en önemli kararlardan sayılabilir. Bu
çerçevede, çalışmamızın temel amacı, farklı bakış açıları göz önüne alınarak, birleşme ve devralmaların
şirketler üzerindeki pozitif veya negatif etkilerini ortaya koymaktır. Bu perspektifte, farklı değerlendirme
kriterlerini bir araya getirerek alternatifler arasında seçim yapmayı sıralama yoluyla kolaylaştıran “Çok
Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden”;TOPSIS, VİKOR ve MOORA yaklaşımları ele alınmıştır. Birleşme ve
devralmanın olası etkisini bu 3 yöntem açısından değerlendirmek amacıyla Borsa İstanbul Tüm Endeksi’nde
yer alan, 03.01.2011 – 31.12.2012 tarihleri arasında birleşme veya satın alma gerçekleştirmiş firmalar
belirlenmiş ve 2009-2014 yılları arasında Endeks içindeki konumları tespit edilmiştir. Bu doğrultuda,
endekste yer alan şirketlerden 25’inin belirtilen tarih aralığında birleşme veya devralma gerçekleştirdiği
belirlenmiştir. Analiz kapsamında ise, bankalar, finans kuruluşları ve veri devamlılığı sağlamayan firmalar
dışarıda bırakılmış ve analiz 216 şirket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırma çerçevesinde, ihtiyaç
duyulan şirket verileri Thomson Reuters Datastream veri tabanından elde edilmiş ve Microsoft Excel
vasıtasıyla modellerin çözümü gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda, birleşme ve devralma yılında TOPSIS
ve VIKOR yöntemleri açısıdan negatif etkilenme söz konusu iken, MOORA yöntemine göre şirketlerin bu
faaliyetten pozitif etkinlendiği tespit edilmiştir. Sonraki yıllarada ise TOPSIS ve MOORA tekniklerin açısından
negatif etki görülürken, VIKOR yöntemine göre orta vadede şirketlerin birleşme ve devralma sonucunda
performanslarının artığını gözlemlenmiştir. Diğer taraftan, veri setinin ve kriterlerin bahsi geçen üç
yöntemde de aynı olmasına karşın, yöntemlerin metodolojilerinde ortaya çıkan farklılığının, şirket
performanslarını Endeks içerisinde değerlemede farklılaşmaya neden olduğunu göstermiştir. Bu nedenle,
çok kriterli karar verme yöntemleri açısından, model seçiminin çıkacak sonuçlar üzerinde etkisi olduğu
görülmüştür.
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KIRMIZI ET FİYATLARINDAKİ VOLATİLİTENİN TESPİT EDİLMESİ
1
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Gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı kırmızı et fiyatlarında yaşanan volotilitenin kaynağının tespit
edilmesidir. Belirlenen bu amaç doğrultusunda canlı koyun, inek, karkas koyun, inek ve perakende kıyma ve
kuşbaşı 2014- 2016 dönemi haftalık fiyatları veri seti olarak kullanılmıştır. Toplanan veriler üzerinde
volatilitenin tespit edilmesinde Ar-Ma ve ARCH ailesinden analizlerinden faydalanılmıştır. Kişilerin sağlıklı
bir şekilde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için kırmızı et tüketimi oldukça önem arz etmektedir. Ancak
Türkiye’de kırmızı et fiyatlarının yüksek olmasına bağlı olarak kişiler yeterince kırmızı et
tüketememektedirler. Kırmızı et fiyatında bu yüksekliğin fiyatlar üzerinde yaşanan volatilitesinin etkisinin
olabileceği düşünülmektedir. Gerçekleştirilen çalışma sonucunda kırmızı et kaynağı olan canlı hayvan ve
karkas et fiyatlarında volatilitenin yüksek olmadığı yönündedir. Ancak perakende et fiyatlarında volatilitenin
yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Buna bağlı olarak kırmızı et fiyatlarının artmasında temel unsur olarak talep
yönündeki yoğun baskı olduğu anlaşılmaktadır. Talepteki bu baskının azaltılabilmesi için arzın yükseltilmesi
gerektiği önerilmektedir.
Keywords: Kırmızı Et, Fiyat Volatilitesi, Arch/Garch
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KATILIM BANKALARININ PERFORMANSI ÜZERİNDE GİRİŞİM SERMAYESİ ETKİLİ MİDİR?
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Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2006-2016 döneminde faaliyet gösteren katılım bankalarına ait 11 yıllık
veriler ile 8 adet performans göstergesi kullanılarak girişim sermayesinin performans üzerinde etkili olup
olmadığını araştırmaktır. Türkiye’de girişim sermayesi ve katılım bankacılığı gelişen sektörlerdir. Katılım
bankacılığı sektörünün gelişimi açısından performans durumunun ortaya konması önem arz etmektedir.
Ayrıca girişim sermayesinin katılım bankalarının performansı üzerinde bir etkiye sahip olup olmadığı merak
uyandırmıştır. Bu bağlamda, çalışmada ROA ve ROE’nin bağımlı değişken olduğu iki model kurulmuş ve Panel
En Küçük Kareler yöntemi kullanılarak test edilmiştir. Çalışmanın sonucunda girişim sermayesinin Katılım
Bankalarının performansı üzerinde istatistiksel olarak pozitif yönlü ve anlamlı etkiye sahip olduğu ayrıca
ROA’yı bir yıl, ROE’yi ise iki yıl gecikmeli olarak etkilediğinin sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords: girişim sermayesi, katılım bankacılığı, panel en küçük kareler yöntemi
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BANKACILIK İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KAMU VE ÖZEL SEKTÖRE
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Değişen dünya ile birlikte bankacılık sisteminin özü çok değişmese de uygulamalar hızla değişmektedir.
Zamanın çok değerli olduğu günümüz ticari yapısında bankacılık uygulamalarında ki değişimler bilişim
teknolojileri ekseninde olduğu görülmektedir. Bilişim teknolojilerinin uygulanmaya başlaması ile birlikte
bankacılık sistemi hızlı ve güvenilir bir yapıya dönüşmüştür. İnternet Bankacılığı, online sistemler ve mobil
uygulamalar günümüz modern bankacılık enstrümanlarından birkaçını oluşturmaktadır. Bu bağlamda
çalışmanın konusunu, bilişim teknolojilerinin bankacılık işlemlerine etkisi oluşturmaktadır. Böylelikle bilişim
teknolojilerinin, gerek kamu gerekse özel sektördeki işleyişe olan etkileri incelenmiş ayrıca ekonominin en
önemli göstergelerinden biri olan bankacılık sektörüne katkısının belirlenmesi amaçlanmıştır
Keywords: Bankacılık, Bankacılık ve Bilişim Teknolojileri, Bilişim Sistemlerinin Banka Uygulamaları
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YAYLA ALANLARININ KULLANIMININ YASAL VE BİLİMSEL ÇERÇEVEDE İNCELENMESİ:
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Yaylalar; yörük aşiretlerinin yaz aylarında hayvan otlatmak ve yazlık amacıyla kullandıkları alanlardır. Ancak
yaylacılık yapılan alanlar genellikle yaban hayatı koruma sahası, doğal sit alanı, orman bölge sınırı ya da
köylerin idari sınırları içerisinde yer almaktadır. Böyle durumlarda bazı yasal ve bilimsel sorunlar ortaya
çıkmaktadır. Ortaya çıkan yasal ve bilimsel sorunlar yayla alanlarında yaşayan yerel halk ile yörükler ya da
yörükler ile resmi kurumlar arasında önemli sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı
yörük aşiretlerinin yayla olarak kullandıkları alanlarda ortaya çıkan yasal ve bilimsel sorunları incelemek,
bahsi geçen sorunlara çözüm önerileri sunmaktır. Böylece yayla alanlarının doğal ortam özellikleri
bozulmadan ve yasal sorunlar yaşamadan yaylacılık kültürünün gelecek nesillere sorunsuz şekilde
aktarılmasına katkı sağlamış olacaktır. Çalışma kapsamında yayla alanlarında ortaya çıkan yasal ve bilimsel
sorunları incelemek amacıyla örneklem olarak seçilen Çataloluk yaylasına arazi çalışmaları düzenlenmiştir.
Arazi çalışmaları sırasında nitel araştırma yöntemleri olan gözlem, görüşme ve alan araştırması yoluyla
veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler mevcut literatür, orman kanunu ve milli parklar kanununda yer alan
hükümler dikkate alınarak çalışmanın sonuç bölümünde değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda Çataloluk
yaylasında orman kanunu ve milli parklar kanunu ile ilgili yasal sorunların yanında başta doğal ortama zarar
vermek olmak üzere bazı bilimsel sorunların olduğu tespit edilmiştir. Bahsi geçen yasal ve bilimsel sorunlar
çalışma kapsamında ayrı başlıklar halinde incelenmiş ve her sorunun çözümü için uygulanması gereken
öneriler sunulmuştur.
Keywords: Yaylacılık Kültürü, Yasal ve Bilimsel Çerçevede Yaylacılık, Çataloluk Yaylası
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ÇİNGEN DERESİ, KARPUZ VE ÇENGER ÇAYLARININ HİDROMETRİK ANALİZLERİ, SULARININ
KALİTESİ VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
1
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Su sadece insanlar için değil bütün canlılar için hayati bir öneme sahiptir. Dünyanın yaklaşık %71′ini kaplayan
suların sadece %2,5’i tatlı sulardır. Tatlı suların ise %68,7'sini buzullar oluşturmaktadır (URL 1). Yine başka
bir sorun ise mevcut tatlı suların dünya yüzeyine eşit dağılmaması ile oluşan su sıkıntısıdır. Dünyanın şu anda
yaklaşık yarıya yakın kesimi su sıkıntısı çekmektedir. Bu da bize su kaynaklarının korunmasının önemini
anlatmakta ve mevcut su kaynaklarının daha dikkatli ve sağlıklı kullanımının ve yönetiminin bir zorunluluk
olduğunu göstermektedir. Türkiye kişi başına düşen su miktarı ortalama 1.519 m³’tür. Türkiye bu bakımdan
zengin bir ülke değildir. İnceleme sahası olan Çingen deresi, Çenger ve Karpuz Çayları Toros dağları
eteklerinden doğup, Çingen ve Çenger derelerinin Hacıobası köyü civarında birleşip Karpuz Çayı ismini
almasıyla Kızılot köyünden Akdeniz’e dökülür. Antalya Havzası’nın alt havzası olan Karpuz Çayı Havzası
yaklaşık 641,14 km2’lik alanıyla önemli bir tarım alan ve ormanlık alandır. Son yıllarda sahil şeridinde gelişen
turizmde bölge için önemli bir gelir kaynağıdır. Aynı zamanda sahanın yukarı kesimlerinde hayvancılık da
oldukça önemlidir. Bölgede yaz aylarında yayla kültürü oldukça yaygın olup özellikle Manavgat’tan, Akseki
ve Gündoğmuş yaylarına ciddi yayla göçü yaşanmaktadır. Bölge için başta tarım olmak üzere, hayvancılık ve
diğer sektörler için su oldukça önemlidir. 1978-2014 yılları arası D09A067 Karpuz Çayı Uzunlar istasyonu AGİ
verilerine göre debisi havzanın 4,25 m³/sn’dir (Sabancı, 2016). Elde edilen veriler ve analizlere göre özellikle
yaz aylarında beslenmenin zayıf olduğu kollarda derelerin kuruduğu gözlemlenmiştir. Kış seviyesinde
yükselme ve yaz seviyesi alçalma net olarak görülmektedir. Derelerin kaynağından, kuyularından ve
mansaptan alınan numunelere göre su genel olarak kullanıma uygun olup kaliteleri C2S1’dir. Karbonat
miktarı nispeten yüksek olup sertlikleri yer yer fazladır. Ancak yerleşmelerin olduğu, beşeri faaliyetlerin
sıklaştığı bölgeler, özellikle sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin sürdürüldüğü yerlerde kirlenmeler
görülmektedir. Özellikle ovalarda zirai ilaçlı ve gübreli tarım yapıldığından yüzeysel kirlenme oldukça
fazladır.
Keywords: Hidrografya, Hidrometri,Sıcaklık,Yağış,Kirlilik
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AKDENİZ BÖLGESİ (ANTALYA’NIN DOĞUSU) BİTKİ ÖRTÜSÜ İLE YETİŞME ORTAMLARI
ARASINDAKİ İLİŞKİLER VE BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN YÜKSELTİ KADEMESİNE GÖRE DEĞİŞİMİ
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Türkiye sahip olduğu bitki türleri ve çeşitliliği açısından dünyanın önde gelen ülkelerinin başındadır.
Türkiye’de yayılış gösteren bitki türlerinin sayısı, Avrupa’nın tümünde görülen bitki türlerinin sayısına
yakındır. Ülkemiz 12.000 bitki türü ile dünyada oldukça zengin bir floraya sahiptir (Avcı, 2005; Davis, 19651985; Davis vd., 1988; Erik ve Tarıkahya, 2004). Kullanılan kriterlere göre değişmesine rağmen ülkemizde 3
flora bölgesi ayırt edilmektedir (Avcı, 1993). 1- Avrupa-Sibirya Bölgesi 2- Akdeniz Bölgesi 3- İran-Turan
Bölgesi Alanya, Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş, Akdeniz Bölgesi Florası içinde yer almaktadır. Esas
itibariyle Akdeniz florası Akdeniz’in doğu bölümünü karakterize eden unsurlardan meydana gelir (Erinç,
1977). Bu bölgenin vejetasyonu yükselti şartlarına bağlı olarak iki ana kuşağa ayrılabilir: 1-Asıl Akdeniz kuşağı
(Kızılçam Ormanları), 2-Maki (Çalı) Topluluğu (Atalay, 2011). Çalışma sahasında yatay yönde belirgin farklar
görülmemekle birlikte dikey yönde değişen iklim, topografya ve toprak özelliklerine bağlı olarak değişik bitki
ve toplulukları görülmektedir. Tipik Akdeniz iklim bölgesinde kızılçam ormanlarının tahrip edildiği yerlerde
maki toplulukları, maki ve kızılçam ormanlarının tahrip edildiği terk edilen tarım alanlarında öncü topluluk
olarak gelen garigler yaygındır (Atalay, 2008 a-b). Kıyı kesiminden belli bir yükseltiye kadar garig-maki
formasyonları ve kızılçam (Pinus brutia) ile başlayan doğal bitki örtüsü daha yükseklere çıkıldıkça belli bir
yükseltiye kadar kızılçamla devam edip, daha sonra karaçam (Pinus nigra), ardıç (Juniperus excelsa), göknar
(Abies cilicica) ve sedir (Cedrus libani) ağaçlarının hakim olduğu bir bitki örtüsüne yerini bırakır. 2000-2100
metrelerden sonra düşük sıcaklık şartları ağaç yetişmesine imkân vermez ve Bu yükseltiden itibaren yavaş
yavaş alpin bitkiler kuşağı başlar
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BOLLUK GÖLÜ TRAVERTEN KONİLERİNİN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YARIM ASIRLIK DEĞİŞİMİ
2
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3 Doktora Öğr. TAHİR TUNCER - Uşak Üniversitesi - Coğrafya

Araştırma sahası Cihanbeyli (Konya) ilçesi sınırları içerisinde, Cihanbeyli’nin kuş uçuşu yaklaşık 8 km
güneydoğusunda, Konya-Ankara Karayolunun 3 km doğusunda yer almaktadır. Söz konusu araştırma
sahasında yer alan traverten konileri, 1937 yılında ilk olarak yabancı bilim insanları tarafından incelenmiştir.
Daha sonra 1960 yılında Sırrı Erinç, 1967-1968 yıllarında ise daha kapsamlı biçimde de Oğuz Erol tarafından
çalışmalar yapılmıştır. Erol söz konusu çalışmasında, araştırma sahasını detaylı bir şekilde incelemiş ve
bunlarla ilgili özellikleri ortaya koymuştur. Erol toplam 63 adet traverten konisi tespit ederek, bunların
oluşum mekanizmasını ve başta morfometrik özellikleri olmak üzere diğer birtakım özelliklerini belirtmiş ve
haritalandırmasını yapmıştır. Erol tarafından hazırlandığı dönemin teknik imkânları bakımından son derece
titiz bir şekilde ortaya konan bu çalışma, günümüze kadar pek çok diğer çalışmaya da ışık tutmuştur. Bu
çalışmadan günümüze kadar geçen yaklaşık 50 yıllık bir süre zarfında nelerin değişmiş olduğunu görmek
amaçlı ve günümüzün teknolojik imkanlarını da kullanarak saha yeniden ele alınarak incelenmiştir. Yapılan
çalışma ile tespit edilen en önemli husus, Oğuz Erol’un çalışmasında ortaya koymuş olduğu traverten
konilerinde aradan geçen bu süre içerisindeki meydana gelen beşeri ve fiziki tahribat olmuştur. Öyle ki, 63
koniden 7 tanesinin tamamen yok olduğu, 9 tanesinin yüksek ve orta derecede ve 10 tanesinin de kısmi
tahribata uğradığı tespit edilmiştir. Bu tahribatta doğal şartlardan ziyade daha çok beşeri faaliyetlerin ön
plana çıktığı gözlenmiştir. Ayrıca Oğuz Erol’un içerisinde su olduğunu ifade ettiği konilerin 5 tanesinde
günümüzde su bulunmamaktadır. Bir diğer konu da Erol’un çalışmasında traverten konisi olarak belirtilen 4
adet koninin gerçekte koni olmayıp hüyük olduğu ve dolayısıyla yanlış işaretlendiği, 3 adet koninin de
işaretlenmemiş olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma sahasında konilerle ilişkisi olduğu düşünülen
evaporit havzalarda görülen 20 civarında sübsidans oturma dolini tespit edilmiştir. Jeolojik ve jeomorfolojik
açıdan ilginç özelliklere sahip Bolluk Gölü çevresi traverten konileri ciddi bir tahribat altındadır. Bu
kapsamda bölgenin bir an önce koruma altına alınması gerekmektedir.
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ALTINEKİN İLÇESİ’NDE İKLİM - YER ALTI SU SEVİYESİ AZALIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
1
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Araştırma sahası Konya’nın Altınekin İlçesi sınırlarını kapsayan 1176 km² lik bir alandan oluşmaktadır. Söz
konusu bu saha Konya ilinin olduğu kadar ülkemizin de önemli tarımsal havzalarından birisi durumundadır.
Ancak tarımsal açıdan önemli olan bu havzada su kaynakları son derece kısıtlı olup, herhangi bir yüzeysel su
kaynağı bulunmamaktadır. Tarımsal üretim az miktardaki yağışlar dışında tamamıyla yer altı su kuyularına
bağlıdır. Fakat uzun yıllardır yeraltı kuyularının su seviyeleri sürekli düşmektedir. Yapılan ölçümler bu
azalışının yıllık 2 metreye ulaşan ciddi ve ziraat açısından tehlikeli bir boyuta vardığını göstermektedir. Bu
çalışmada yer altı kuyularındaki bu seviye düşmelerine iklimin etkisinin olup olmadığı ele alınmıştır. Bu
amaçla Altınekin İlçesinin uzun yıllar yağış ve sıcaklık değerleri incelenmiştir. Yıllık yağış ortalaması 19651984 arası dönemde 344 mm, 1985-2015 arası dönemde 329 mm iken, sıcaklık ortalamaları da 1965-1984
arası dönemde 11,6˚ C, 1985-2015 arası dönemde 11,5˚ C olduğu görülmüştür. Böylelikle kuyuların sayısının
az ve çok olduğu dönemler arasında önemli bir iklim farkının bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Elde edilen
bu bulgulara göre, iklim özelliklerinin yer altı su kuyularının seviyelerinde son yıllarda görülen hızlı düşüş
üzerinde büyük bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu konuda temel etkenin sanılanın aksine
yağışların azalması değil, yer altından çekilen su miktarındaki anormal artışa bağlı olduğu saptanmıştır.
Araştırma sahasında, DSİ verilerine göre 1973 de toplamda 420 olarak belirtilen su kuyusu, 2017 itibariyle
uydu görüntülerine göre kaçak kuyularla birlikte on kat artarak 4129 a ulaşmıştır. Ayrıca teknolojik
gelişmelere bağlı olarak bu su kuyularının debilerinin, yıllık çalışma sürelerinin ve su çekim miktarlarının da
aşırı derecede artması diğer önemli faktörler olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, araştırma sahasında yer
alan yer altı su kuyularındaki seviye düşmesinin temel sebebinin iklim değil, aşırı su tüketimi olduğu
belirlenmiştir. Gelecek nesillerin de hakkının bulunduğu bu yer altı suyunun daha sürdürülebilir şekilde
kullanılması için, gereken tüm önlemlerin çok daha ciddi şekilde bir an önce alınması gerekmektedir.
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MEDYA OKURYAZARLIĞI
1
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Medya, günümüzde insan hayatının her alanını etkileyen bir güç haline gelmiştir. Kamuoyunu ilgilendiren
konularda halkın en önemli bilgi ve enformasyon kaynağı medyadır. Bilinç endüstrisi haline gelen medya,
değerlerimizi, kararlarımızı, zevklerimizi ve beklentimizi de etkilemektedir. Günümüzde çocuklar, gençler ve
yetişkinler bilgilerinin önemli bir kısmını medyadan alıyorlar. Bugün toplumun tüm üyeleri medyadan gelen
bir mesaj bombardımanı ile karşı karşıyalar. Ülkemizde son 10 yılda önem kazanan medya okuryazarlığının
amacı kişilerin bilinçli ve eleştirel medya tüketicileri olmalarını sağlamak böylece medya kuruluşlarını daha
doğru ve sorumlu yayıncılığa teşvik etmektir. Medyanın, özelikle de televizyonun çocuk ve gençler üzerinde
etkisi olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilmektedir. Medya karşısında toplumun en savunmasız kesimi
çocuklardır. Bugün medyaya özellikle de televizyona getirilen en büyük eleştiri, televizyonun şiddet ve
saldırganlığa yol açtığı, çocuklar ve gençleri saldırgan davranışlara özendirdiği yönündedir. Medyanın
olumsuz etkilerinden çocuk ve gençleri korumak, onları bilinçli, donanımlı ve eleştirel medya tüketicileri
konumuna getirmek bir zorunluluk haline gelmiştir. Genelde hemen her ülkede medya okuryazarlığı çocuk
ve gençlere medyanın sosyal ve kültürel rolünü anlatmak, medyanın manipülasyonuna karşı eleştirel bir
bakış açısı ve farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada son 10 yılda ülkemizde önem kazanan
medya okuryazarlığı kavramı, önemi, amacı, dünyadaki farklı yaklaşımlar üzerinde durularak konuya genel
bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılmıştır.
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RADYONUN PROPAGANDA AMAÇLI KULLANILMASI
1
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Bu çalışmanın amacı, bir propaganda aracı olarak uluslararası radyoların geçmişten günümüze geçirdiği
tarihi gelişimi incelemektir. Radyo, uluslararası iletişimde etkin ve önemli rol oynayan bir kitle iletişim
aracıdır. Radyo icat edildiği günden bu güne kadar bir ikna ve propaganda aracı olarak yoğun bir şekilde
kullanılmıştır. Yaygın ve etkili iletişim aracı olarak radyonun bazı üstün özellikleri bulunmaktadır. Radyo,
belki de yayınları kolaylıkla durdurulamayan tek kitle iletişim aracıdır. Radyo yayınları saniyeler içinde
dünyanın öbür ucuna erişerek, bir ülkeden diğerine mesajı iletir. Radyo ayrıca insanların duygularına
seslenir. Radyonun bir ikna ve propaganda aracı olarak değerini ve önemini ilk önce Sovyetler Birliği anladı.
Daha sonra Almanya’da Naziler radyoyu bir ikna ve propaganda aracı olarak kullandılar. Propaganda bir
bilim olup, politika ve psikolojiden yararlanır. Bir savaş aracı olarak propaganda ikna tekniklerini yoğun
olarak kullanır. Propaganda değişime yol açabileceği gibi; şiddete ve hatta devrimlere yol açabilir. Radyo ile
propaganda diplomasinin bir kolu konumundadır. Dünyanın iki lider ülkesi A.B.D. ve Rusya birbirlerine karşı
yürüttükleri mücadelede dünya kamuoyunun desteğini almanın öneminin farkındaydılar. Bugün dünyanın
önemli uluslararası radyo kuruluşları olan İngiliz Yayın Kuruluşu ( BBC), Amerika’nın sesi ( VOA), Özgür
Avrupa Radyosu ( RFU), Özgür Radyo (RL) ve Moskova Radyosu ( RM) ülkelerinin dış politikalarını Dünyaya
duyurmak ve Dünya kamuoyunun desteğini kazanmak için yoğun çaba sarfetmektedirler. Amerikanın Sesi
(VOA), Özgür Avrupa Radyosu ( RFU) ve Özgür Radyo (RL) çeşitli yollarla maddi ve manevi olarak devletçe
desteklenmektedir. Komunizm karşıtı olan bu radyoların amacı demokratikleşmeyi desteklemektir.
Uluslararası propagandanın bir silahı olarak radyo geçmişte birçok uluslararası krizde ve savaşta etkin bir
şekilde kullanılmıştır.
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YAZILI BASINDA SOSYAL SORUMLULUK OLGUSUNUN TEMSİLİ
1
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Günümüzde kurum ve kuruluşları değerli kılan noktalardan biri olarak sadece ürettikleri mal ya da
sundukları hizmetin kalitesi değil, topluma sağladığı faydaları da öne çıkmaktadır. Bilinen büyük markalar
sosyal sorumluluk kampanyaları düzenlemekte ve bu yolla toplumun dikkatini çekmeye çalışmaktadırlar. Bu
tür kampanyalara ulusal gazetelerin ne düzeyde destek olup olmadıklarının irdelenmesi gerekmektedir.
Sosyal Sorumluluk kavramı toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla sıkça kullanılan bir olgu
olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumu bilgilendirmek, temel konularda eğitmek amacı ile gerek kampanya
gerek haber veya diğer iletişim araçlarıyla üretilen bu çalışmalar, toplumsal bilincin yükselmesinde oldukça
etkin olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden sosyal sorumluluk kampanyalarında bir kitle iletişim aracı olarak
ulusal gazetelerin kullanımı oldukça yaygındır. Çalışma, ulusal gazeteler bağlamında sosyal sorumluluk
kavramı ve sosyal sorumluluk projelerinin ulusal medyada yer alma sıklığını ve belirginliğini ortaya çıkarmak
üzere yapılmıştır. Çalışma kapsamında toplumsal duyarlılıkların gelişmesinde ulusal medyanın rolü
incelenecek, Türkiye’de yayınlanan ve en çok satan gazeteler incelenerek, ulusal gazetelerin sosyal
sorumluluk projelerine bakışı sorgulanacaktır. Çalışmada tirajı en yüksek olan 3 gazetenin 10 günlük
nüshaları taranacak sosyal sorumluluk kavramı ile ilintili haberler içerik analizi yöntemiyle
değerlendirilecektir.
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TOPLUMSAL YAŞAMDA DEĞERLER VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ DEĞERLER ÜZERİNDEKİ
İŞLEVLERİ
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Kıymetli olmak, güçlü olmak anlamlarına gelen değer kavramı, kişisel düzeyde bireyleri yönlendirme gücüne
sahip soyut varlıkları ifade eder. Toplumsal boyutta ise değerlerin işlevleri daha karmaşıktır. Bir kitlenin
toplum olmasında değerler, katmanlar arası harç görevini yerine getirirler. Toplumun ortak idealler
çerçevesinde hareket etmesi değerlerin büyük ölçekte kabulüne bağlıdır. Nesiller arası aktarılma özelliğine
de sahip olan değerler, aynı zamanda toplumsal kabulün de ölçüsüdürler. Değer kavramı, her alan için
gereklidir ve dinden ekonomiye, psikolojiden sosyolojiye kadar değişik alanlarda kullanılmaktadır. İktisadi
yaşam için değer, takastaki kıymetli oluşun bir göstergesidir. Sosyolojik anlamda değer, bireyin toplumsal
konumlanışına atıfta bulunmaktadır. Oldukça eski zamanlardan bu yana önemliliğin ölçütünü belirleyen
değer kavramı, sosyal bilimlerde giderek ilginin arttığı alanların başlında gelmektedir. Değerlerin ölçüsünü
ve aktarımını sağlayan kavramlardır. İletişimde kullanılan kavramların arka planına ilişkin çağrışımlar,
değerlerin ölçütü üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle bir değerin önem derecesini sağlayan şey esasen
dildir. Dilin kullanımı ya da kavramın çeşitli göstergeler ile temelinin zayıflatılacak biçimde sunumu, aynı
zamanda değerlerin de etkisinin zayıflaması anlamına gelmektedir. Küreselleşmenin en çok medya
ekseninde tartışıldığı bu günlerde, kitle iletişim araçları, değer aktarma, değer artırma ya da değerlerin
etkisini azaltma işlevi ile gündem olmaktadır. Kitlelerin hem kitle içinde kalıp hem de kitle iç inde giderek
bireyselleşmesi; bencilleşmesi, gelişen teknolojiyi ve iletişim araçlarını suçlu gibi göstermeye yönelik
çalışmaların sayısını önemli düzeyde artırmıştır. İnsanların önce tutumlarını değiştiren ve sonra onları belirli
bir davranışa yöneltme işlevine sahip olan kitle iletişim araçları, değerleri yüceltme işlevi ya da kavramları
zayıflatma yoluyla değer verilen davranışları etkileyebilmektedir. Bireyin yaşama bakışını da şekillendiren
değerlerin bu şekilde olumlu ya da olumsuz değiştirilmesi, toplumsal yaşam içinde de değişimleri ortaya
çıkarmaktadır. Geçmişte önem atfedilen pek çok davranış, kitle iletişim araçları ile yaratılan çerçeveler
yoluyla önemi azaltılabilir ya da artırılabilir hale gelmektedir. Değerler, bireyin yaşama bakış açısını
belirlemektedirler. Toplumun kıymetli kabul ettikleri şeylerin kamusal alana aktarıldığına inanan bireyler,
medyada yer alan görüş, öneri ya da davranışları hakim görüş ya da düşünceler gibi görmekte; kendi görüş
ve düşüncelerini de bu meyanda gözden geçirmek durumunda kalmaktadırlar. Özellikle evrensel olarak
kabul gören değerler yanında manevi değerleri de zayıflatma amacı taşıyan pek çok görüş, küreselleşmenin
de etkisiyle başta televizyon dizileri olmak üzere kitlelere aktarılmaktadır. İnsanın insan olmasından
kaynaklanan bu değerler; medya yoluyla amaçlı olarak manipüle edilebilmektedir. Bu araştırmada Fox TV’de
yayınlanan No.309 adlı dizi Türk aile yapısı ve aile içinde kabul edilen değerler bağlamında irdelenmektedir.
Dizinin ilk beş bölümü bu amaçla göstergebilimsel olarak çözümlenmektedir. Betimsel nitelikteki bu
çalışmada değerlerin sunumuna ilişkin durum ortaya konulmakta; toplumsal yaşam üzerindeki işlevlerine
ilişkin çıkarımlar yapılması amaçlanmaktadır.
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REFERANDUM SÜRECİNİN SOSYAL MEDYA ORTAMINA ETKİSİ: 16 NİSAN 2017 ANAYASA
REFERANDUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA/EFFECT OF THE REFERENDUM ON SOCIAL MEDIA
ENVIROMENT: A STUDY ON THE CONSTITUTIONAL REFERENDUM OF APRIL 16, 2017
2
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Referandumlar, ülke halkının seçmen niteliğine sahip bireylerinin sandık başına giderek herhangi bir konuda
doğrudan görüş belirttiği, karar verdiği halk oylamalarıdır. Doğrudan demokrasi dışındaki uygulamalarda
her konunun referandum yöntemiyle halkın kararına sunulma imkanının bulunmadığı düşünüldüğünde,
referandumun ve referanduma sunulacak konunun o ülke için taşıdığı önem daha iyi anlaşılacaktır.
Referandum kararının alınmasıyla birlikte, oylamanın yapılacağı zamana dek referandum süreci çok önemli
bir dönem olarak ülke gündemine girdiğinden, kitle iletişim araçlarından kişilerarası gerçekleşen iletişim
örüntülerine dek referandum konusu çok boyutlu biçimde ülke halkının önemli gündem maddeleri arasında
yerini almaktadır. Bu süreçte, gündelik yaşamla doğrudan etkileşim içerisinde olan sosyal medya ise,
referandum gündeminin ilk yansıdığı iletişim ortamlarından biri olarak karşımıza çıkmakta ve
amatör/profesyonel, maksatlı/maksatsız, bilinçli/bilinçsiz vb. çok yönlü mesaj akışının gerçekleştiği bir
platform özelliği taşımaktadır. Bireysel kullanım pratikleri doğrultusunda sosyal medya ortamına yansıyarak,
farklı şekillerde ve düzeylerde etkide bulunan referandum süreci, kimi bireylerde kullanımı artırıcı bir rol
oynarken, kimilerinde azaltabilmekte, bireyi içerik takibi ya da paylaşımı yönünden motive edebildiği gibi
çekince duymasını da beraberinde getirebilmektedir. Tüm bu ön kabullerden hareketle, çalışmanın amacı,
referandum sürecinin sosyal medya ortamına etkisini 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu süreci
bağlamında ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri
içerisinden tesadüfi örneklem yöntemine göre seçilmiş 500 denek üzerinde gerçekleştirilen alan
araştırmasından elde edilen bulgular tartışılmaktadır. Referandum sürecinin sosyal medya ortamına etkisi,
paylaşımda bulunma, içerik takibi, kullanım amaçları, duyulan çekinceler ve güvenilir bulma gibi yönlerden
çok boyutlu sorgulanmakta, karşılaştırmalı değerlendirmelerde bulunulmaktadır.
Keywords: Referandum Süreci, Sosyal Medya, Anayasa Değişikliği, Türkiye.
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Y KUŞAĞININ İÇERİK TÜKETİCİSİ OLARAK YOUTUBE KULLANIMI: KULLANIM AMAÇLARI,
KULLANIM DÜZEYLERİ VE TAKİP EDİLEN İÇERİKLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA /USE OF YOUTUBE
BY GENERATION Y AS CONTENT CONSUMERS: A STUDY ON PURPOSE OF USE LEVEL OF USE
AND FOLLOWED CONTENTS
2

1 Doç. Dr. ÜMİT ARKLAN - Süleyman Demirel Üniversitesi - Gazetecilik Anabilim Dalı
Araş. Gör. NURULLAH ZAFER KARTAL - Erciyes Üniversitesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

Web 2.0 teknolojisinin beraberinde getirmiş olduğu sosyal medya ortamlarından olan youtube,
kullanıcıların video izlemek, video yüklemek ve video paylaşmak üzere tercih ettiği yeni nesil internet
uygulamalarındandır. Sağladığı imkanlar sayesinde internet kullanım becerisine sahip tüm insanlar, hem
içerik üreticileri hem de içerik tüketicileri olarak söz konusu ortamı tecrübe edebilmektedir. Yeni iletişim
teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler sayesinde, internet ortamına erişim için yararlanılan cihaz
çeşitliliği youtube için de geçerlilik arz etmekte, bireyler youtube ortamına kişisel bilgisayarlarıyla erişim
sağlayabilecekleri gibi, tablet ve yeni nesil cep telefonları gibi araçlarla da bulundukları her ortamdan
ulaşabilmektedir. Kişisel tercihler doğrultusunda çok çeşitli konularda farklı kullanım pratikleriyle karşımıza
çıkan youtube ortamı, kullanıcıların hizmetine sunduğu içeriklerle eğlenmekten bilgilenmeye, farklı
deneyimler yaşamaktan popüler olanı takip etmeye ve de diğer bireylerle etkileşime girmeye dek farklı
amaçlar için kullanılabilmektedir. Üyelik şartı aramaksızın içeriklere ulaşım olanağı tanıyan yapısı ve
paylaşılan içeriklerin hiçbir maddi bedel ödemeksizin takip edilebilme özelliği her kuşaktan insanın farklı
motivasyonlarla yararlanım durumunu beraberinde getirmektedir. Youtube sahip olduğu tüm bu
potansiyeller dikkate alındığında çok yönlü incelenmesi gereken sosyal medya ortamlarından biri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu gereklilikten hareketle kaleme alınan bu çalışma, youtube ortamına Y
kuşağı özelinde odaklanmakta, Y kuşağının içerik türeticisi olarak youtube ortamını kullanım amaçlarını,
kullanım düzeylerini ve takip ettiği içerikleri ortaya koyma amacı gütmektedir. Bu kapsamda, Süleyman
Demirel Üniversitesi öğrencileri içerisinden küme örneklem yöntemine göre seçilmiş 600 denek üzerinde
gerçekleştirilen alan araştırması bulguları paylaşılmaktadır. Yapılan alan araştırmasıyla, Y kuşağının youtube
içeriklerini genel kullanım durumu, kullanım amaçları, takip ettiği içerikler ve youtube kullanımının katılımcı
profili açısından sergilediği farklılaşmalar betimlenmekte, çok yönlü değerlendirmelerde bulunulmaktadır.
Keywords: Youtube, Y Kuşağı, Sosyal Medya, Web 2.0, Yeni İletişim Teknolojileri.
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İNTERNET GAZETECİLİĞİ VE ETİK : VATAN ŞAŞMAZ’IN CİNAYET HABERİ ÖRNEĞİNDE
GAZETELERİN ETİK İHLALLERİ
1

Yrd. Doç. Dr. TOLGA ÇELİK - Ege Üniversitesi - Gazetecilik

Cinayet ve intihar haberleri, olayların içinde ünlüler var ise gazeteciler için her zaman ilgi çekici olmuştur.
İnternetin temel niteliklerinden olan hız, gazetecilerin haberi herkesten önce verme kaygısı ile birleşince
sorumluluklarını göz ardı ederek etik ihlaller yapmalarına sebep olmaktadır. Toplumun ilgisini çeken, ünlü
kişilerin ölüm haberlerinde genellikle gazetelerde özenli davranılmadığı gözlemlenmektedir. Ölen kişilerin
ailelerinin bu konudaki hassasiyetlerinin dikkate alınmayarak, ölümler ile ilgili sarsıcı detayların kontrolsüzce
internetten verilmesi gazetecilik etik kurallarına uygun değildir. Bu çalışmada sunucu ve oyuncu Vatan
Şaşmaz’ın cinayet haberi örneği ele alınarak bu süreçte internet gazetelerinin haberi sunuş şekilleri ve etik
ihlalleri incelenecektir. Ulusal gazetelerde haberin veriliş biçimi gazetecilik hak ve sorumlulukları
kapsamında değerlendirilerek, haberde etik ihlalleri konusu tartışılacaktır.
Keywords: İnternet Gazeteciliği, etik ihlaller, Vatan Şaşmaz, cinayet haberleri
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SOSYAL MEDYA AĞLARINDA KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ : TEHDİTLER VE ÖNLEMLER
1

Yrd. Doç. Dr. TOLGA ÇELİK - Ege Üniversitesi - Gazetecilik

Kullanıcı sayısı her geçen gün katlanarak artan sosyal medya ağlarında kişisel verilerin güvenliği konusu her
daim bir sorunsal olmuştur. Hangi tehditlerle karşı karşıya olduğunu bilmeyen sosyal ağ kullanıcılarının bu
tehditlere karşı etkili bir önlem alması da beklenemez. Her yaştan insanın rahatlıkla erişebildiği sosyal ağ
mecralarında bazı güvenlik önlemleri olsa da kullanıcıların bu konularda gerekli bilgiye sahip olmamaları, art
niyetli kişilerin de bu önlemler hakkında bilgi sahibi olması ve bunları aşarak kullanıcıların kişisel verilerini
elde ediyor olması sonucunda küçük ya da büyük çaplı pek çok sorun yaşanması kaçınılmaz olmaktadır. Bu
çalışmada sosyal medya ağlarında yaşanabilecek kişisel veri güvenliği tehditlerine karşı neler
yapılabileceğine dair bir inceleme yapılacaktır. Mevcut durum tespiti yapılarak hangi ağda nasıl bir güvenlik
önlemi kullanıldığı, kullanıcıların ne tür tehlikelerle karşı karşıya kalabileceği anlatılarak, bu durumlarla hiç
karşılaşmamak veya karşılaşıldığında neler yapılması gerektiği örneklerle anlatılmaya çalışılacaktır.
Keywords: kişisel veri güvenliği, sosyal medya, yeni medya, web 3.0
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SEÇİM DÖNEMLERİNDE KAMUOYU ARAŞTIRMALARI VE DOĞRULUK TARTIŞMALARI: 16 NİSAN
2017 REFERANDUMU ÖRNEĞİ
1

Yrd. Doç. Dr. ENES BAL - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
2 Prof. Dr. ŞÜKRÜ BALCI - Selçuk Üniversitesi - Gazetecilik

Modern demokratik toplumlarda çok önemli bir yere sahip olan kamuoyu araştırmaları, siyasi partiler ve
adaylar, medya organları, kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından toplumun farklı konu ve sorunlarda
nabzını ölçmek adına gerçekleştirilmektedir. Özellikle seçim ve referandum gibi kritik dönemlerde
yoğunlukla başvurulan siyasi nitelikli kamuoyu araştırmalarının temel amacı mümkün olduğunca en büyük
oranda eksiksiz ve doğru bilgi elde etmektir. Bu sayede siyasal iktidarlar ve sistemin diğer bileşenleri,
toplumun geniş kesimlerinin belirli konulardaki eğilimlerini öğrenme ve politikalarını bu bilgilerden
faydalanarak oluşturma imkânına kavuşurlar. Böylesi önemli bir fonksiyonel niteliğe sahip kamuoyu
araştırmalarının her aşamasında geçerlilik/güvenilirlik kriterlerine uygun, objektif ve tarafsız olarak
planlanması ve uygulanması gerekmektedir. Yoğun ve zorlu bir süreç içinde yüksek maliyetlerle
gerçekleştirilen bu araştırmalarda en temel başarı ölçütü ise ortaya konan sonuçların gerçek sonuçlara yakın
olması şeklinde kabul edilmektedir. Benzer bir yaklaşımla bu çalışmada ise geride bıraktığımız en yakın
siyasal kampanya dönemi olarak 16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği referandumu örneğinde kamuoyu
araştırmaları inceleme altına alınmıştır. İçerik çözümlemesi yönteminin kullanıldı çalışmada ulusal basında
yayınlanan kamuoyu araştırmalarının sonuçları analiz edilmiştir. Bu amaca yönelik olarak Gezici, Konda,
Avrasya, Sonar, Konsensus, Mak, Argetus, A&G, Anar, Andy-Ar, Genar, Orc, Optimar, İvem, Metropol
şirketlerinin yaptığı kamuoyu araştırmalarının sonuçlarıyla referandum sonuçlarının ne kadar tutarlı olup
olmadığı keşfedilmeye çalışılmıştır. Buna göre birkaç araştırma şirketinin çok yakın ölçümleri dışında
diğerlerinin sonuçları referandum sonuçlarından bir hayli farklı olması dikkat çekici bir bulgu olarak ortaya
çıkmıştır.
Keywords: Seçim, referandum, kamuoyu araştırmaları, tutarlılık, ulusal basın.
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DİNİ VE AHLAKİ DEĞERLERİN OY VERME DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ: “CİNSİYETLER
ARASI KARŞILAŞTIRMA”
2
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Demokratik düzenin en önemli göstergelerinden biri özgür irade, özgür iradenin yansıdığı en temel
alanlardan biri, hiç şüphesiz demokratik seçimlerdir. Temsili demokrasilerde vatandaşlar, sandık başına
gitmek suretiyle, kendilerini yönetecekleri iş başına getirirler. Dolayısıyla seçimler, demokrasiyi teoriden
pratiğe geçirmesi açısından önem taşır. Diğer bir yönüyle seçimler, demokrasinin adeta bir bayramı gibidir.
Seçmenler oy vermek suretiyle bu şölene katılırlar. Seçimlerde siyasal iradelerini ortaya koyan vatandaşlar,
bu süreçte birçok faktörden etkilenmektedir. İşte bu araştırma; muhafazakâr seçmen kitlesinin çoğunlukta
olduğu Konya merkezde yaşayan insanların oy verme davranışı üzerinde dini ve ahlaki değerlerin rolü ve
etkinliğini ortaya koymak üzere dizayn edilmiştir. Saha araştırması yönteminin kullanıldığı çalışmada veriler;
600 katılımcıdan yüz yüze görüşmeye dayalı anket tekniği ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda parti lideri,
partinin kendisi, ideoloji, ekonomik kazanımlar, ülkede meydana gelen olaylar ile din ve inanç sisteminin oy
verme davranışı üzerinde temel belirleyiciler olduğu tespit edilmiştir. Dini ve ahlaki değerler içerisinde;
siyasi adayın dürüst ve ahlaklı olması, adayın aile hayatı ve birliğine verdiği önem, adayın Müslüman olması,
adayın/partinin muhafazakâr bir kimliği en çok önem verilen unsurları oluşturmaktadır. Katılımcıların
dindarlık düzeyi ve parti bağlılık düzeyi ile dini ve ahlaki değerler ölçeğini oluşturan maddeler arasında
pozitif anlamlı korelasyon bulunmaktadır. Yine cinsiyet açısından kadınlar, erkeklere nazaran, siyasal
tercihte bulunurken; adayın Müslüman olması ve adayın/partinin muhafazakâr bir kimliği barındırması
faktörlerine daha çok önem vermektedirler.
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TÜRKİYE’DE GAZETECİLİK EĞİTİMİNE ÖĞRENCİLERİN PENCERESİNDEN BAKMAK
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Genelde iletişim özelde ise gazetecilik eğitimi yıllardır hem akademisyenler hem öğrenciler hem de medya
sektöründe çalışanlar arasında tartışılan konular arasında yer almaktadır. Bugün Türkiye’de devlet ve özel
olmak üzere 70’in üzerinde iletişim fakültesi bulunmaktadır. Bu iletişim fakültelerinin neredeyse tamamında
yer alan gazetecilik bölümleri ise her yıl binlerce mezun vermektedir. Bu ölçüde yaygın ve rağbet gören ve
teorik ve pratik eğitim bir arada sunan gazetecilik bölümlerinde ‘nasıl bir gazetecilik eğitimi?’ sorusu yıllardır
tartışılmaya devam etmektedir. Gazetecilik eğitiminin tarihi 19. yüzyılın sonlarına kadar gitmesine karşın,
konu günümüzde de güncelliğini korumayı sürdürmektedir. Bu sorun doğrultusunda ortaya konan
çalışmada, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde okuyan toplam 240 öğrenci üzerinde
bir alan araştırması yapılmıştır. Çalışmada gazetecilik bölümü öğrencilerinin eğitim aldıkları bölümden
beklentileriyle beraber bölüm hakkındaki düşünceleri de ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmada örneklem olarak
birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri seçilerek, bölümü yeni kazanan ve mezun olmak üzere olan öğrenciler
arasında karşılaştırma yapılması amaçlanmıştır.
Keywords: Gazetecilik, gazetecilik eğitimi, sorunlar, öğrenci beklentileri
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GAZETE YAYIN POLİTİKALARININ HABER SÖYLEMİNE ETKİSİ: ANKARA GARI VE ANKARA
GÜVENPARK BOMBALI TERÖR SALDIRILARI ÖRNEĞİ
1
2
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Terör eylemleri ulusal ve uluslararası alanda önemli bir tehdit unsuru olarak medya için yüksek haber değeri
taşıyan konuların başında gelmektedir. Bunun yanı sıra yapılan araştırmalar terör haberlerinin izler/okur
kitle tarafından en çok tüketilen haber türü olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle de terör haberleri
medyada oldukça geniş yer bulmaktadır. Medyada yer alan haberler izler/okur kitlenin gerçekleşen olaylara
medyanın gözüyle bakmasına, medyanın fikir ve düşüncelerinin etkisinde olayları anlamlandırmasına neden
olmaktadır. Bu noktada terör haberlerinin medyada temsilinde kullanılan dil ve haber söylemi oldukça önem
teşkil etmektedir. Kültürel Çalışmalar Yaklaşımı üzerinden ideolojik bir üretim aracı olarak kabul edilen
gazetelerin benimsemiş oldukları yayın politikalarının izler/okur kitle üzerindeki etkisi bugüne kadar çok
çeşitli konular üzerinden ele alınmıştır. Bu noktada medyanın kullandığı dil ve söylem toplumsal uzlaşıyı
sağlamaya, barışın tesis edilmesine yönelik olabildiği gibi kamuoyunda infial yaratacak ya da terörizmin
amacına hizmet edecek şekilde de kurgulanabilmektedir. Bu çalışma kapsamında medya kuruluşlarının
benimsemiş oldukları yayın politikaları ve ideolojik yapılarının terör haberlerinin sunumunda kullanılan dile
ve haber söylemlerine açıkça yansıması; özellikle 10 Ekim2015’ te Ankara Garı’nda ve 13 Mart 2016’da
Ankara Güvenpark’ ta meydana gelen bombalı terör saldırılarının aktarımda üretmiş oldukları haber
söylemleri üzerinden analiz edilmiştir. Türkiye’de sol ve marjinal sol yayın politikalarına sahip Cumhuriyet,
Evrensel ve Birgün gazetelerinde bu iki olayla ilgili yayınlanmış olan haberlerdeki söylem yapıları Teun van
Dijk’in eleştirel söylem analizi yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan söylem analizi sonucunda gazeteler, iki terör
saldırısının haberleştirilmesinde kullanılan söylem pratiklerinin ve yapılarının farklılık arz ettiği ortaya
çıkmıştır. Ankara Garı’ndaki terörist saldırısı sonrasında toplumsal barış vurgusu yaparak olayı ‘barbarca bir
katliam’ olarak nitelendiren gazeteler; olayın sorumlusu ve hatta faili olarak mevcut hükümeti ve devleti
işaret eden ve ‘devlet terörü’ imasını ön plana çıkaran bir söylem pratiğini geliştirmişlerdir. Ankara
Güvenpark’ ta gerçekleştirilen ve Terör Örgütü PKK tarafından üstlenilen terörist saldırısını ise kendi
ideolojik yapıları ve yayın politikaları doğrultusunda bir saldırı olarak tanımlayıp, terörle ilişkilendirmekten
uzak duran söylemler üzerinden aktarmayı tercih etmişlerdir.
Keywords: Terör, Haber Söylemi, İdeoloji, Söylem Analizi
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TÜRKİYE’DE İLETİŞİM FAKÜLTELERİNDE VERİLEN GAZETECİLİK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
1
2
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İletişim alanının son derece dinamik bir sektör olmasından dolayı, Türkiye’de iletişim eğitimi tartışmalı ve
sorunlu bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni iletişim teknolojilerinin hızla gelişip çeşitlenmesi,
gazetecilik mesleğinin kesintisiz bir dönüşüme uğraması, gazeteciliğin sürekli yeni beceriler gerektiren bir
meslek haline gelmesi gibi faktörler, verilen eğitimine de yansımaktadır. Diğer yandan sürekli dönüşen ve
gelişen bir alanda nasıl bir eğitim verileceği tartışma konusu olurken, sayıları giderek artan iletişim
fakülteleri mezunlarının istihdam sorunu da her geçen yıl artmaktadır. İletişim alanında eğitim ve istihdam
politikalarının ve gerçekçi yol haritalarının oluşturulması, sektörün hayati gereksinimleri arasındaki yerini
muhafaza etmektedir. Bu yönde oluşturulacak stratejilerin ise öncelikle mevcut durumun belirlenmesiyle
sağlamlaştırılacağı açıktır. Bu çalışma, Türkiye’deki iletişim fakültelerinde lisans düzeyinde verilen
gazetecilik eğitiminin genel yapısını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu sayede sektörel yapının eğitim
alanındaki kurumsal yansımalarını ve beklentilerini belirleme olanağı doğacaktır. Bu amaçla, önce
Türkiye’deki iletişim ve gazetecilik eğitiminin tarihi aktarılacak, ardından iletişim fakülteleri bünyesinde yer
alan gazetecilik bölümleri eğitim programları bazında incelenecektir. İnceleme kapsamında gazetecilik
bölümlerinin eğitim programlarında bulunan dersler, içerikleri bağlamında kategorilere ayrılacak ve bu
kategoriler tablolar şeklinde sunularak yorumlanacaktır. Çalışma kapsamında gazetecilik eğitiminin
yapılanmasının sektörün gelişmesiyle bağlantısı incelenerek iletişim eğitimi konusundaki tartışmalara katkı
sağlamak hedeflenmektedir.
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"Fİ" DİZİSİNDE PSİKİYATRİST İMAJINI BELİRLEYEN STEREOTİPİK DEĞİŞKENLER
1

Araş. Gör. HACER AKER - Selçuk Üniversitesi - Radyo Televizyon ve Sinema

Filmlerle Sosyoloji adlı yapıt, sinema ile toplumsallık arasındaki ilişkiyi sanallaştırmaya ya da
edimselleştirmeye dayalı çift yönlü bir ilişki olarak görmektedir. Bu bakış açısından sinema sadece
toplumsalı yansıtmakla kalmaz, toplumsalın sanala açılmasını da sağlar. Bir medya metni olan dizileri de
psikolojik bedensel farkındalık yaratması yani insanın kendisinden ayrılıp bir başkası olmasını mümkün
kılması açısından bu diyalektik ilişkinin en can alıcı deneyimi olarak görmek mümkündür. Öte yandan
psikiyatri de diziler gibi, insan düşüncesini, duygularını, davranış ve dürtülerini odak noktası alan bir meslek
grubu olarak aynı konuyu paylaşır. Bu bakımdandır ki psikiyatristler dizileri incelemiş, diziler de psikiyatriyi
işlemişlerdir. Yapılan araştırmalar diziler aracılığıyla oluşturulan psikiyatrist imajlarının, hasta ya da ileride
hasta olabilecek kişilerin zihinsel hastalıklara karşı tutumları üzerinde önemli derecede etkili olduğuna ilişkin
bulgular içermektedir. Bu noktada diziler aracılığıyla üretilen bu imajların hangi stereotipik değişkenler
üzerinden kurgulandığını ortaya çıkarma girişimi önem kazanmaktadır. Ancak ülkemizde mevcut literatüre
bakıldığında bu konuda bir sınırlılık söz konusudur. Bu motivasyondan hareketle çalışmada, ulaştığı izleyici
kitlesinin büyüklüğü de dikkate alınarak bir internet dizisi olan Fi incelenmiştir. Dizinin ana karakteri ünlü
psikiyatrist Can Manay’dır (Ozan Güven). Bilge (Büşra Develi) psikiyatrist adayı bir öğrenci, Eti (Tülay Günal)
ise Can Manay’ın eski iş ortağı, arkadaşı ve psikoloğudur. İncelemede bu karakterlerin kişisel nitelikleri ve
mesleki davranışları ile ilgili veriler toplanmış ve değerlendirilmiş; psikiyatrist imajını belirleyen stereotipik
değişkenlerin “damgalayıcı mı yoksa eğitici mi olduğu”na yönelik tartışmalar yürütülmüştür. Dizide ruh
sağlığı profesyonelleri arasındaki ayrım noktasında her ne kadar psikiyatrist mesleğine ilişkin bir farkındalık
oluşturulmaya çalışıldığı görülse de, dizinin “konuşma yoluyla tedavi” yöntemini çarpıcı bir şekilde abartarak
kullandığı gözlemlenmiştir. Buna ek olarak araştırmada elde edilen bulgular psikiyatrist imajı üzerinde
belirginleşen stereotipik değişkenlerin damgalayıcı unsurlar barındırdığı ve mesleğin etik kodlarıyla
çeliştiğini ortaya çıkarmıştır.
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EARLY MALADAPTİVE SCHEMAS AND ATTACHMENT STYLES PREDİCTİNG TENDENCİES İN
INTİMATE RELATİONSHİP
1

Araş. Gör. SERDAR KÖRÜK - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

The aim of this study is to investigate the predictive strength of early maladaptive schemas and adult
attachment styles on psychological tendencies performed in intimate relationships. Correlational model
was used and the sample consisted of 100 individuals. The data was gathered through online survey. The
Turkish form of Multidimensional Relationship Questionnaire was used to measure psychological
tendencies. The Turkish form of Young Schema Questionnaire Short Form-3 was used to measure early
maladaptive schemas and the Turkish form of Experiences in Close Relationships-Revised was used to
measure attachment styles. The multiple linear regression analysis was conducted on each psychological
tendency considering maladaptive schemas and attachment styles as independent variables. The regression
results were analyzed to gender and the findings showed that there are significant gender differences in
schema domains and attachment styles predicting psychological tendencies in intimate relationship.
Keywords: Early maladaptive schemas, attachment styles, psychological tendencies, intimate relation
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PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARIN SAPTANMASI: ÇİĞLİ HALK EĞİTİM MERKEZİ ÖRNEĞİ
Doç. Dr. FATMA EBRU İKİZ - Dokuz Eylül Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2 Araş. Gör. GÖZDE ŞENSOY - Uşak Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
3 Uzman AHUNUR SOYSAL - Çiğli Halk Eğitim Merkezi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

1

Eğitim, sadece belirli yaş aralığında olan bireylere değil toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması gereken
sürekli bir durumdur. Günümüzde bilginin ve bilgi kaynaklarının hızlı bir şekilde değişmesi yaşam boyu
öğrenmenin önemini artırmaktadır. Halk eğitimi, toplumun bütününe hitap etmesinin yanı sıra, toplumun
değer sistemi geliştiren, kültür değerlerinin topluma mal olmasını sağlayan eğitim faaliyetleri olarak ifade
edilmektedir. Belli bir yaş aralığı yerine tüm yaş gruplarından kursiyerlere hizmet vermesi halk eğitim
merkezlerin halkın tümüne hitap etmesine imkan vermektedir. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin
halk eğitim merkezleri bünyesinde sağlıklı planlanıp yürütülebilmesi için kursiyerlerin mevcut psikolojik
ihtiyaçlarının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yaygın eğitim gören kursiyerlerin psikolojik
ihtiyaçlarının belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Çiğli Halk Eğitim merkezinde öğrenim
gören 18 yaş üzeri kursiyerlerin psikolojik ihtiyaçlarını saptamak ve bu ihtiyaçları ile psikolojik semptomları
arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. 2016 yılının Mayıs ayında Çiğli Halk Eğitim merkezindeki çeşitli kurslara
kayıtlı olan bireyler araştırmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Katılımcılar 97’si kadın ve 8’i erkek olmak
üzere 105 kişidir. Veri toplama araçları Kısa Semptom Envanteri ile Yeni Psikolojik İhtiyaç Değerlendirme
Ölçeğidir. Sonuçlar, SPSS 23.0 paket programıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, Çiğli Halk Eğitim
merkezinde öğrenim görmekte olan kursiyerler sırasıyla en çok başarı, ilişki, özerklik ve başatlık ihtiyacı
hissetmektedir. Katılımcıların özerklik ihtiyacı ile anksiyete, depresyon, olumsuz benlik ve hostiliteye dair
semptomları ilişkili bulunmuştur. Ayrıca, özerklik ihtiyacı katılımcıların gelir düzeyine göre anlamlı şekilde
farklılaşmaktadır.
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KİMLİK GELİŞİMİ VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: KİMLİK STATÜLERİ
ÜZERİNDEN BİR İNCELEME
2

1 Doç. Dr. ÜMİT MORSÜNBÜL - Aksaray Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Yrd. Doç. Dr. MEHMET ERTUĞTUL UÇAR - Aksaray Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
3 Doç. Dr. HASAN ATAK - Kırıkkale Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Sürekli ve tutarlı bir kimlik duygusu oluşturmak hem ergenlik hem de beliren yetişkinlik dönemlerinin en
önemli gelişimsel görevlerinden birisidir (Arnett, 2000; Erikson, 1968). Kimlik gelişimi araştırmalarında pek
çok model kullanılmasına karşın son dönemde kimlik gelişimindeki süreçlere odaklanan modeller ön plana
çıkmıştır. Üç Boyutlu Kimlik Gelişim modelinde bağlanma, derinlemesine keşif ve bağlanmanın yeniden
gözden geçirilmesi boyutları temel alınarak beş kimlik statüsü önerilmiştir. Bunlar başarılı, ipotekli,
moratoryum, arayışta olan moratoryum ve dağınık kimlik statüleridir (Crocetti ve ark., 2008). Bireylerin
kimlik gelişimi pek çok değişkenden etkilenmektedir. Bu çalışmada kimlik ve psikolojik dayanıklılık arasındaki
ilişkilere bakılmıştır. Psikolojik dayanıklılık başarılı uyum sağlama süreci, zor yaşam olayları karşısında kişinin
kendini toparlama gücü ya da başarılı biçimde üstesinden gelme gücü olarak tanımlanabilir (Hunter, 2001;
Wagnild ve Young, 1993; Basım ve Çetin, 2011). Bu çalışmanın amacı kimlik statülerinin psikolojik
dayanıklılık boyutları açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlenmesidir. Bu çalışmanın katılımcılarını
Aksaray Üniversitesinde eğitim gören 220 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada kimlik statülerini
belirlemek amacıyla Crocetti ve arkadaşları (2008) tarafından geliştirilen ve Morsünbül ve arkadaşları (2014)
tarafından Türkçe’ye uyarlanan Utrecht Kimlik Bağlanma Ölçeği, psikolojik dayanıklılığı ölçmek amacıyla da
Fribog ve arkadaşları (2005) tarafından geliştirilen ve Basım ve Çetin (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan
Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği kullanılmıştır. Kimlik statülerinin belirlenmesi amacıyla sırasıyla
hiyerarşik ve k-means küme analizleri kullanılmıştır. Kimlik statülerinin psikolojik dayanıklılık boyutları
açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA) ve
Çoklu Karşılaştırma Testi (Post-hoc test) kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları kimlik statülerinin psikolojik
dayanıklılık boyutları açısından farklılaştığını göstermiştir.
Keywords: Kimlik Statüleri, Psikolojik Dayanıklılık, Beliren Yetişkinlik
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SİGARA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN DEMOGRAFİK VE PSİKOSOSYAL FAKTÖRLERİN
BELİRLENMESİ
1

Doç. Dr. ÜMİT MORSÜNBÜL - Aksaray Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Sigara bağımlılığı tüm yaş gruplarında özellikle de ergenler ve beliren yetişkinler arasında hızlı bir biçimde
artmaktadır. Dünya genelinde yaklaşık olarak 1.2 milyar insan sigara içmektedir. Sigara içmenin bu hızla
artması durumunda 2020 yılında dünyada sigara bağımlılığı nedeniyle 10 milyon kişinin öleceği ve bu
ölümlerin % 80’inin gelişmekte olan ülkelerde olacağı tahmin edilmektedir (Warren, ve ark., 2008; Akgül ve
Kutluk, 2015). Gençlik döneminde bireylerin madde bağımlılığını etkileyen en önemli değişkenler
demografik ve psikososyal faktörlerdir. Bu çalışmada psikososyal süreçler olarak kimlik gelişimi, kişilik
özellikleri, benlik kurguları ve bağlanma biçimleri değişkenlerinin etkileri incelenmiştir. Bu çalışmanın temel
amacı sigara bağımlılığını etkileyen demografik ve psikososyal faktörlerin (kimlik statüleri, kişilik özellikleri,
benlik kurguları, bağlanma biçimleri) belirlenmesidir. Bu çalışmanın katılımcılarını Aksaray Üniversitesinde
eğitim gören 802 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler
“Kişisel Bilgi Formu” aracılığıyla elde edilmiştir. Sigara bağımlılığını ölçmek amacıyla Heatherton ve
arkadaşları (1991) tarafından geliştirilen ve Uysal ve arkadaşları (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanan
Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi, kimlik gelişimini ölçmek amacıyla Crocetti ve arkadaşları (2008)
tarafından geliştirlen ve Morsünbül ve arkadaşları (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Utrecht Kimlik
Bağlanma Ölçeği, kişilik özelliklerini ölçmek amacıyla Verlmuts ve Gerits (2005) tarafından geliştirilen ve
Morsünbül (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Hızlı Büyük Beşli Kişilik Testi, Benlik kurgularını belirlemek
amacıyla Kağıtçıbaşı (2007) tarafından geliştirlien Ailede Özerk-İlişkisel Benlik Ölçeği ve son olarak da
bağlanmayı ölçmek amacıyla da Armsden ve Greenberg (1987) tarafından geliştirilen ve Günaydın ve
arkadaşları (2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri
kullanılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerinin ve ölçme araçlarından ortalama puanların analizinde
frekans ve yüzde analizi kullanılmıştır. Demografik değişkenler ve psikososyal faktörler ile sigara bağımlılığı
arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Demografik değişkenler ve
psiskosoyal faktörlerin sigara bağımlılığını ne yönde yordadığını belirlemek amacıyla regresyon analizi
kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlar demografik ve psikososyal değişkenlerin bireylerin sigara bağımlılığını
etkilediğini göstermiştir.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BELİREN YETİŞKİNLİĞİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ
2

1 Uzman ARZU GÜL TOPUZ - Mersin Üniversitesi - Eğitim Bilimleri
Araş. Gör. BİLGE BAKIR AYĞAR - Mersin Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
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4 Yrd. Doç. Dr. BİLGE UZUN - Mersin Üniversitesi - Ölçme ve Değerlendirme

Son yarım yüzyıldaki sosyal ve ekonomik değişimlerin bilinen ergenlik dönemi özelliklerinde ve hatta
yetişkinlerin rollerinde değişiklikler yaratmaya başladığı görülmektedir (Arnett, 2000, 2004). Evlenme yaşı
yirmili yaşların sonuna doğru kaymaya, yirmili yaşların ortaları ise insanların sıklıkla iş değiştirdiği, lise
sonrası eğitim ya da becerileri kovaladığı bir dönem olmaya başlamıştır. Tüm bu değişimler bu dönemin
ergenlikten de yetişkinlikten de ayrı bir biçimde değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Gelişim
psikoloğu Jeffrey Jensen Arnett 2000’li yıllarda “beliren yetişkinlik” kavramını ortaya atarken değişen ve
gelişen dünya ile birlikte yirmili yaşlarında olan endüstrileşmiş toplumların gençlerine ve onların
yaşadıklarına dikkat çekmek istemiştir. Bu çalışmanın amacı, beliren yetişkinlik döneminin cinsiyet, yaş,
medeni durum ve doğdukları bölgeye göre farklılaşma olup olmadığının incelenmesidir. Çalışmada,
Reiffman, Arnett ve Colwell (2003) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlama çalışması Atak ve Çok (2008)
tarafından yapılan Beliren Yetişkinlik Ölçeği kullanılmıştır. Bu çalışmanın modeli elde edilen ölçümlerin var
olan durumu betimlemeye çalışması sebebiyle tarama modelidir. Çalışmada kullanılacak analizlere karar
vermeden önce normalliğe bakılmıştır. Normallik için, box plot, basıklık çarpıklık katsayıları ve histogram
grafiğine bakılmıştır. Veriler normal dağılım göstermiştir. Cinsiyet, yaş ve medeni duruma göre farklılaşma
için t testi, yaşadıkları bölgeye göre farklılaşma için tek yönlü anova analizlerinden yararlanılmıştır.
Çalışmanın örneklemini 2015-2016 eğitim öğretim döneminde Mersin üniversitesine devam eden 943 lisans
ve formasyon öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda, cinsiyete göre beliren yetişkinlik puanlarında
anlamlı fark (t=2,712, p<0,05) bulunmuştur. Ölçeğe yanıt verenlerin yaşları gruplanmış ve bu gruplar
arasında beliren yetişkinlik puanlarında anlamlı fark (t=8,477, p<0,05) bulunmuştur. Medeni durum için
beliren yetişkinlik puanlarında anlamlı fark (t=-7,715, p<0,05) bulunmuştur. Son olarak da üniversite
öğrencilerinin yetiştikleri bölgeye göre anova sonuçlarında beliren yetişkinlik puanlarında anlamlı fark
bulunamadığından (F=0,493, p>0,05) ikili post hoc karşılaştırmalarına gidilmemiştir.
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GÖRME ENGELLİLERİN ÇEVRESEL UYUMU İÇİN ERİŞİLEBİLİR OBJELERİN TASARIM ÖZELLİKLERİ
1
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Görememenin gelişim ve uyum üzerindeki etkilerinin belki de en önemli nedenlerinden biri hareket
özgürlüğünü kısıtlamasıdır. Görme engelli kişi ancak duyabileceği, dokunabileceği, kendine has kokusu veya
tadı olan nesneleri ve olayları algılayabilmektedir. Eller göremeyenlerin görme organlarıdır denilebilir.
Çevreye adapte olmayı güçlendiren dokunma duyusu sayesinde yürüyebilen ve gezinti yapabilen görme
engelli kişi hareket kısıtlılığını bu duyusunu geliştirerek mümkün olduğunca en aza indirebilmektedir (Hersh
ve Johnson, 2008). Fakat gözün tek bakışı ile bir anda algılayıp anımsayabildiği çevreyi dokunma duyusu ile
dokunup tanıyabilmek hem zaman alıcı hem moral bozucudur. Ayrıca parmaklar ve avuç içi ile duyumsanan
bu algılar gerçek ilişkiler ve bütünlük açısından birçok yetersizliklere sahip olabilmektedir. Bu durumun
getirdiği yetersizlikler kişinin tanıyarak algılamasında gecikmelere sebep olacağından gelebilecek tehlike ve
zarar onlar için hissedilmesi zor tepkiler olmaktadır (Enç, 1972). Gelişmekte olan kişi ancak bebeklik
çağından çıktıktan sonra tek başına dolaşarak çevreyi derinlemesine anlamaya ve yorumlamaya
çalışabilecek aşamaya gelmektedir. Algıladığı çevre ile ilişkiler kurup yorumlama olgunluğuna kişisel
keşifleriyle ulaşabilmektedir. Bulunduğumuz alanın ötesinde neler olup bittiğini öğrenmek için hareket
özgürlüğü şarttır. Bu yolla kişi bireysel özgürlüğünü ve mücadele yeteneğini geliştirerek tek başına
yaşayabilir duruma gelebilmektedir. Kısıtlanmış hareket özgürlükleri önlerine çıkan problemleri
tanımalarına ve korunmalarına engel olmaktadır. Bu zorunluluk onları çoğu zaman, kendilerine olan
güvenlerini azaltarak sokağa çıkamaz ve insanlar ile iletişim kuramaz duruma getirmektedir (Dursin, 2013).
Bu araştırma, telafi edici dokunsal kanallar yoluyla uygun algılama ve kavramsal bilginin arzının, öngörülü
araştırmayla görme engelli insanlara yardımcı olabileceği hipotezine dayanmaktadır. Araştırmada, görme
engelli kullanıcının yeni ortamları keşfetmesini sağlayan erişilebilir dokunsal objelerin tasarım kriterleri
açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırmanın iki temel hedefi vardır: (a) erişilebilir ortamların
sağlanması amacıyla üretilen materyallerin üretim doğruluğu (b) görme engelli kişiler tarafından kullanılan
mekânsal bilişsel objelerin değerlendirilmesi. Ön bulgular, erişilebilir ortamlardaki dokunsal objelerin
engellilerin çevresel ortamı keşfederek kapsamlı bilişsel yönlendirmelerde eksiklilerin bulunduğunu
göstermektedir.
Keywords: dokunsal objeler, erişilebilirlik, görme engelli
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YERLİ ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
2

1 Yrd. Doç. Dr. ARZU GÜRDAL - Abant İzzet Baysal Üniversitesi - GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
Öğr. Gör. AYŞEGÜL GÜRDAL PAMUKLU - Abant İzzet Baysal Üniversitesi - GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
3 Doktora Öğr. ELİF GÜRDAL - Süleyman Demirel Üniversitesi - uluslararası ilişkiler

Çizgi film karakterleri senaryoda tasvir edilen oyuncu kahramanların görselleştirilmiş halidir. Karakterler,
yansıttığı kişilikleri ve görünümleri ile izleyicileri etkileyen temel faktörlerdir. Özellikle kişilik gelişimleri yeni
oluşmaya başlayan ilköğretim çağındaki çocuklara hitap eden çizgi film karakterleri üstlendiği görev
bakımından diğer sinema ve film karakterlerine nazaran daha önemlidir. Dolayısıyla karakterlere verilen
kişilikler başlı başına iyi düşünülmesi gereken bir konudur. Çocukların kendilerini hayranlıkla izledikleri
karakterlerin onların duyuşsal alanını çok rahat etkilediğinden, son yıllarda artan çizgi filmlerde yer alan bu
karakterlerin değerler eğitimi açısından ne derece doğru tasarlandığı çalışma konusunu gündeme
getirmiştir. Bu çalışmada ülkemizde çocuklara yönelik yapılmış yerli çizgi film karakterlerinin değerler eğitimi
açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın problemini geleceğin yetişkinleri olacak
çocuklarımızın uzun bir zaman ayırdıkları ve ilgiyle izledikleri çizgi filmlerde yer alan karakterlerin görsel ve
sözel iletilerinin değerler eğitimi açısından ne kadar uygun olduğudur. Çalışmada Türkiye Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından izlenme oranı en yüksek olan çizgi filmler kullanılmıştır. Çizgi
filmlerdeki incelenen değerler Milli Eğitim Bakanlığının ilköğretim ders kitaplarında kullanılmak üzere
oluşturmuş olduğu değerler arasından seçilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan tarama
modeli ve betimsel içerik analizi kullanılmıştır. Görsel iletileri değerlendirmek için rastgele seçilen çizgi film
karelerinde yer alan değerlerin tespiti için Rubrik puanlama-dereceleme ölçeği kullanılmıştır. Karakterleri
olduğu gibi hikaye bütünlüğü içinde yer, zaman, nesne, olay ve mesajlar olarak tanımlayabilmek için ise nitel
araştırma yöntemlerinden olan betimsel içerik analizi kullanılmıştır. Sahnelerde karakterlerin değerler
eğitimini tanımlayan veya değerler eğitimine uygun olmayan söz ve davranışların tespit edilebilmesi için,
içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmada belirlenen değerlerin karakterlerde hangi ölçüde uygun ve doğru
olarak verildiği bulgular ve sonuçlar kısmında yer alacaktır.
Keywords: değerler eğitimi, görsel iletişim, sözel iletişim, çizgi film, karakter tasarımı
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SİNERGOLOJİNİN İKNA ÜZERİNDE Kİ ETKİSİ
1

Y. Lisans Öğr. TUĞÇE TUNÇER - Selçuk Üniversitesi - reklamcılık

“İkna kabiliyeti olan bir kişi, sadece fikirleri olan yüzlerce kişiyi alt eder” der Winston Churchill. Hayatımızın
her alanında ya birilerini bir şeylere ikna etmek için uğraşıyoruz ya da birileri bizi ikna etmeye çalışıyor. Bu
biri eşimiz olabilir, patronumuz olabilir, en yakın arkadaşımız ya da aile bireyi fark etmiyor. Bu insanların
birlikte yaşamaya başladıkları zamanda beri böyledir. Biri diğerinin üzerinde etki kurmaya çalışabilir ya da
karşısındakini belirli bir amaç için harekete geçirmeye çalışabilir. İknacı istediği davranışı oluşturabilmek için
gerek sözlü gerekse sözsüz iletişim yoluyla karşısındaki kişiye çeşitli mesajlar verir. Birey, iknacın ses tonuna,
konuşma hızına, el kol hareketlerine ile söyledikleri sözlerine bakarak iknacıya güvenip güvenmeyeceğimize
karar verir. Ses tonu, kıyafet ve aksesuarlar, jest ve mimikler, vurgu olmadan karşımızda ki kişinin söylediği
bir anlam ifade etmeyebilir. Beden dili hareketlerinin en etkili kullanımlarını bize sunan kişiler politikacılar
ve stand up gösterisi yapanlardır. Bir stand up gösterisine gittiğinizi ve orada kahkahalarla güldüğünüz bir
espriyi düşünün. Aynı espriyi arkadaş ortamında yaptığınızda ayıp olmasın diye size tebessüm edenler
olabilir. Bunun nedeni sahnede ki profesyonelin aynı zamanda beden dilini çok iyi kullanmasıdır. Aynı şekilde
tiyatro seyrederken sahnenin önüne perde gerildiğini düşünün oluşan etki aynı olmayacaktır. Kişi hiçbir şey
söylemediğini zannettiği anda bile, aslında çok şey söyleyebilir. Zihin hissettiklerini bedene iletir. Bedenin
bilinçsiz hareketleri, kişinin o anki duygusal durumunu yansıtır. Çünkü ikna sürecinde konuştuklarımız
ağzımızdan çıkanlar konuşmadıklarımın ise beden dilidir. Sinergoloji bedenin bilinçsiz hareketlerini saptar
ve tek bir şeye dayanır: gözlemlemek, gözlemlemek, gözlemlemek.( Turchet, 2008: 32,50). Karşımızda ki bir
amaca yönlendirmek için, satış temsilcisi müşterisinin ne düşündüğünü, öğretmen öğrencisinin onu
gerçekten dinleyip dinlemediğini ya da bir anne çocuğunun ne anlatmak istediğini onun verdiği sessiz
mesajlarla iyi okumalı ve beden dilinin haritasını çıkarmalıdır. Eğer kişi karşısındakinin beden dilini iyi
gözlemler ve ne anlattığını anlamaya çalışırsa o zaman ikna süreci büyük oranda başarıyla sonuçlanır.
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İMAJ TRANSFERİ BAĞLAMINDA KURULUŞLARIN KÜLTÜR-SANAT SPONSORLUĞUNA YÖNELİMİ
(ECZACIBAŞI-İKSV ÖRNEĞİ)
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Araş. Gör. BÜŞRA KÜÇÜKCİVİL - Necmettin Erbakan Üniversitesi - HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
Yrd. Doç. Dr. NURİ PAŞA ÖZER - Necmettin Erbakan Üniversitesi - HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

Globalleşmenin getirisi ile günümüzde dünya çok sayıda ürün ve hizmetin barındığı tek bir pazar haline
dönüşmüştür. Bu fazlalık içerisinde farkındalık yaratmak isteyen kurum ve kuruluşlar hedef kitleleri ile planlı
iletişim kurmak zorundadırlar. Çünkü tüketici profilleri değişmiştir. Ne üretirsem satarım mantığının hâkim
olduğu dönemdeki tüketiciler ürün ve hizmetleri sadece ihtiyaçlarına yönelik değerlendirirken günümüz
postmodern tüketicilerinde durum oldukça farklıdır. Çünkü bu tüketicilerin dünyasında işaretler, semboller,
imajlar hüküm sürmektedir ve onları hedef kitle olarak kazanabilmek adına kurum ve kuruluşlar stratejik
iletişim çabalarına önem vermelidirler. Burada karşımıza çıkan stratejik halkla ilişkiler uygulamalarından
olan sponsorluk, uzun zamandır pek çok kurum ve kuruluşun gerek pazarlama gerekse iletişim amaçlarına
ulaşmada oldukça etkin bir şekilde kullandıkları faaliyetlerdendir. Kurum ve kuruluşlar sponsorluk
faaliyetleri ile hedef kitlelerin gözünde bir algı, imaj oluştururlar. Böylelikle rakiplerinden farklılaşırlar. Bu
çalışmada kültür-sanat sponsorluğu ve kurum imajı arasındaki bağlam Eczacıbaşı-İKSV sponsorluğu örneği
üzerinden ele alınacaktır. Eczacıbaşı kuruluşunun kültür-sanat sponsorluğu yaparak elde etmiş olduğu
transfer imaj kavramı aktarılacaktır.
Keywords: Sponsorluk, Kültür-Sanat Sponsorluğu, Kurum İmajı, İmaj Transferi.
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HALKLA İLİŞKİLER ETİĞİ KAPSAMINDA HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK
ETİK KURALLARINA BAKIŞI
1

Doç. Dr. MAKBULE EVRİM GÜLSÜNLER - Selçuk Üniversitesi - Halkla İlişkiler

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de meslek etik kurallarının en çok tartışıldığı alanlardan biri halkla
ilişkiler etiğidir. Halkla ilişkiler mesleğini yerine getirenlerin, etik kurallarına bağlı kalarak mesleklerini
sürdürüp sürdürmedikleri çok tartışılmaktadır. halkla ilişkiler mesleğinde mesleği geliştirme açısından,
onurlu ve saygın bir konuma ulaştırılması açısından etik değerler incelenmekte ve halkla ilişkiler meslek etik
ilkeleri, mesleki sorumluluklar ve mesleki davranışlar uluslararası standartlar doğrultusunda ele
alınmaktadır. Bu çalışmada Selçuk Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesinde Halkla İlişkiler bölümü 3.
ve 4.sınıfta okuyan halkla ilişkiler öğrencilerine anket uygulanmış olup, öğrencilerin halkla ilişkiler etiği
hakkındaki görüşleri ele alınmış ve meslek etiğine bakışları ve beklentileri irdelenmiştir. Elde edilen
bulgulara göre; her iki üniversite öğrencilerinin üniversitelerde etik dersi okutulması yönünde hem fikir
olduğu görülmektedir. Ayrıca halkla ilişkiler etiği ile değişkenler arasında kişiden kişiye farklılık
görülmektedir.
Keywords: Etik, Meslek etiği,Halkla ilişkiler
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İMAJ VE İTİBARIN KAVRAMSAL FARKLILIKLARI BAĞLAMINDA PUBLIC RELATIONS REVİEW
DERGİSİNDE YAYIMLANAN MAKALELER ÜZERİNE BİR İNCELEME
1

Doç. Dr. HASAN GÜLLÜPUNAR - ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ - HALKLA İLİŞKİLER

“İmaj” ve “itibar” son dönemin önemli stratejik halkla ilişkiler kavramlarından biri haline gelmiştir. Kurumsal
halkla ilişkiler uygulamalarında kurum itibarı ve imajı ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu
konuda firmalar tarafından başta sosyal sorumluluk çalışmaları olmak üzere önemli bütçeler ayrılmaktadır.
Sektörde önemli bir faaliyet alanı haline gelen imaj ve itibar çalışmaları, aynı zamanda akademik çalışmaların
da önemli konuları arasına girmiştir. Ancak genellikle sahadaki uygulamalardan kaynaklı olarak her iki
kavramın birbirinin yerine kullanıldığı durumlarla karşılaşılmaktadır. Özellikle imaj kavramı, itibar
kavramının anlamıyla kullanılabilmektedir. Bu çalışma, “imaj” ve “itibar” kavramlarının akademik alanda
kullanıldığı anlamı ele almaktadır. Diğer bir anlatımla, uygulamada birbirine yakın anlamlarda kullanılan imaj
ve itibar kavramlarının akademik çalışmalarda kavramsal anlam bakımından bir farklılığa sahip olup olmadığı
üzerinde durulmaktadır. Bu amaçla, halkla ilişkiler alanında yayımlanan, uluslararası ve indekste taranan bir
dergi olan Public Relations Review’de yayınlanmış makaleler incelenmiştir. Derginin yayınlanmaya başladığı
1975’ten 2017’ye başlığında “imaj” ve “itibar” kavramları geçen makaleler taranmıştır. Makaleler konusu,
çerçevesi, yöntemi, “imaj” ve “itibar” kavramlarıyla ilişkilendirilen diğer konular ve her iki kavramın
birbirinin yerine kullanıldığı durumların varlığı gibi temalarla incelenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular
“imaj” ve “itibar” kavramlarının 1975’ten 2017’ye artan bir sıklıkla akademik çalışmalara konu edinildiğini
göstermektedir. Public Relations Review dergisinde 1975’ten 2017’ye başlığında “imaj” kavramı geçen 85,
“itibar” kavramı geçen 45 makale bulunmuştur. Bu makalelerin önemli bir bölümü 2000 yılından sonra
yayınlanmıştır. Dolayısıyla “imaj” ve “itibar” kavramları halkla ilişkiler alanında son dönemin önemli konu
başlıkları arasındadır. Bununla birlikte genel olarak her iki kavram da makalelerde kavramsal tanıma uygun
olarak kullanılmıştır. Ancak bazı çalışmalarda “imaj” kavramının “itibar” kavramına ait anlamda kullanıldığı
durumlarla karşılaşılmıştır.
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1975’TEN 2017’YE HALKLA İLİŞKİLER ALANINDA YAYINLANAN MAKALELERİN TEMALARI
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: “PUBLIC RELATIONS REVIEW” DERGİSİ ÖRNEĞİ
1

Doç. Dr. HASAN GÜLLÜPUNAR - ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ - HALKLA İLİŞKİLER

Halkla ilişkiler 1900’lerin başında Amerika’daki uygulamalara bağlı olarak kavramsallaştırılan bir bilim
alanıdır. Diğer bir ifadeyle, pratikten doğmuş bir bilimdir. Bu bakımdan pratikten beslenen bir bilim alanı
olarak sahada meydana gelen değişimler halkla ilişkiler bilim alanının alt başlıklarını sürekli değiştirmiştir.
Ayrıca halkla ilişkiler birçok sosyal bilimin etkisinde kalmış ve kuramsal gelişiminde bu bilim alanlarının
önemli katkısı olmuştur. Dolayısıyla özellikle uygulama alanı için bu değişimleri yaratan en önemli
faktörlerden biri teknolojik gelişmelerdir. Genel bir tabirle hedef kitle ve kurum arasında aracı bir konumda
olan halkla ilişkilerin temel görevi olan iletişim, iletişim teknolojilerindeki gelişime bağlı olarak sürekli
değişkenlik göstermektedir. Bu durum, halkla ilişkiler ile ilgili akademik alanda yapılan çalışmaların ana
temalarını da değiştirmektedir. Bu çalışma, halkla ilişkiler alanında yapılan akademik çalışmaların konu
dağılımını ve çalışılan bu konuların tarihsel olarak farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktadır. Bu amaçla
1975 yılından beri Halkla İlişkiler Bilim Alanında yayınlanmakta olan uluslararası ve indekste taranan Public
Relations Review Dergisinde yayınlanan makaleler taranmıştır. Çalışmada, yayınlanmış makale başlıkları
içerik analizi yöntemiyle incelenerek halkla ilişkiler alanında çalışılan temalar kodlanmıştır. Kodlamalar, hem
halkla ilişkilerin ilişkili olduğu diğer bilim alanları hem de pratikte gerçekleşen ekonomik, sosyal, kültürel,
siyasal ve teknolojik değişimlere bağlı olarak yapılmıştır. Yapılan çalışma hem bilim alanı hem de güncel
gelişmeler açısından hakla ilişkilerin ilişkili olduğu çerçeveyi ortaya koymaktadır. Diğer bir ifadeyle bu
çalışma, uluslararası alanda hem kavramsal tanımı hem pratikleri hem kuramsal gelişimi hem de akademik
çalışma alanı bakımından halkla ilişkileri ele almaktadır. Çalışmada halkla ilişkiler alanında yayınlanan
makalelerde halkla ilişkilerin tanımlanması, kriz yönetimi ve halkla ilişkiler eğitimi temalarının en sıklıkla ele
alınan temalar olduğu sonucuna varılmıştır.
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THE PLACE AND PRİORİTY OF MEDİA PLANNİNG İN PUBLİC RELATİONS
1

Doç. Dr. MAKBULE EVRİM GÜLSÜNLER - Selçuk Üniversitesi - Halkla İlişkiler

For both private and public institutions, public relations are an important organizational practice today. The
aim of Public Relations is to influence the ideas, attitudes and behaviors of the target groups, to provide
understanding and cooperation between the organization and the target group, to direct the desired
attitude and behavior, and to bring the identity and image of the institution to a reliable dimension. To
achieve this objective and target audience to benefit from the media is an important factor in the
organization and outside the organization. At this point, media planning emerges as an important
application in relation to the public. It also emphasizes the importance of media planning in relation to the
public in order to reach the right target group with the right media tools in the right place at the right time
to reach the specified goals. This study will inform us about the diversity of media and the importance of
media planning in Public Relations applications. In the study field research was included and this area was
searched.
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ŞEHİR TANITIM FİLMLERİ İZLEYİCİ TEPKİLERİNİN MARKA KENT İMAJINA ETKİSİ
1

Yrd. Doç. Dr. EMRE Ş. ASLAN - Gümüşhane Üniversitesi - HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

Son yıllarda popüler bir konu haline gelen marka kent kavramı, şehir yöneticilerinin ve akademisyenlerin
üzerine en fazla kafa yordukları konulardan birisidir. Marka kent olgusu şehirlerin yaşanabilir yer haline
gelmesinin ve kent sakinlerinin refah düzeyinin artmasının en önemli sonuçlarından birisi olarak
görülmektedir. Şehirlerin markalaşma sürecinde iletişim çalışmalarının önemi yadsınamaz. Bu iletişim
faaliyetlerinden birisi de tanıtım çalışmalarıdır. Şehir yöneticileri (Valiler, Belediye Başkanları,
Kaymakamlar), şehirlerinin tanıtabilmek amacıyla birçok faaliyet gerçekleştirmektedirler. Bunlardan en
önemlisi de tanıtım filmleridir. Hemen hemen her şehrin veya ilçenin en az bir tanıtım filmi bulunmakta ve
bu tanıtım filmleri genel itibariyle şehirlerin tarihi, kültürel, doğal güzellikleri hakkında insanlara çeşitli
enstantaneler sunmaktadırlar. Böylece şehirlerin marka kent imajına olumlu katkıda bulunmaya
çalışmaktadırlar. Birçok şehirde şehir tanıtım filmleri çekilmesine ve bu çalışmaların gerek geleneksel
medyada gerekse sosyal medyada yayınlanmasına rağmen şehirlerin tanıtımına nasıl bir katkıda bulunduğu
ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu çalışma şehir tanıtım filmlerinin izleyici tepkilerinin marka kent
imajına nasıl bir etkide bulunduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu alanda yapılan ender
çalışmalardan birisi olması nedeniyle büyük önem arz eden bu eserde anket (survey) tekniği kullanılmıştır.
Türkiye genelinde gerçekleştirilen online veri toplama tekniğiyle elde edilen datalar frekans, anova, faktör,
regrasyon analizlerine tabi tutulmuştur.
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DERİNLEMESİNE GÖRÜŞME VE HALKLA İLİŞKİLER ALANINDA KULLANIMI
Öğr. Gör. KADİR AKPINAR - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğr. Gör. GÖNÜL AKPINAR - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi -
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Bilimsel araştırmalarda veri toplama amacıyla pek çok yönteme başvurulmaktadır. Bazı yöntemler yazılı,
bazıları sözlü içerik taşıyabilmektedir. Birçok kimse, düşündüklerini açıklamada, sözlü anlatımı yazılı
anlatıma yeğler. Bunun başlıca nedenleri arasında, yazı ile, yanlış anlamların daha fazla olabileceği, ek
açıklamalarda bulunma olasılığının sınırlı olması: verilen bilgilerin belgelenmiş bir sorumluluğunun
yüklenilmek istenmemesi ile görüşmenin çoğun daha rahat ve daha az zaman alması sayılabilir.
Derinlemesine görüşme bu açıdan önemli bir veri toplama yöntemi olarak dikkat çekmektedir. Tekniğin çıkış
noktası; “insanların ne düşündüğünü öğrenmek istiyorsan onlara sor” ilkesidir. Çalışmamızda derinlemesine
görüşme konusu hakkında bilgi verilecek ve halkla ilişkiler alanında kullanım şekillerine değinilecektir.
Keywords: Derinlemesine Mülakat,Araştırma Yöntemleri,Veri Toplama,Halkla İlişkiler
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KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE AKTİVİZM İLİŞKİSİ ÜZERİNE EPİSTEMOLOJİK BİR
YAKLAŞIM/AN EPISTEMOLOGIAL APPROACH TO THE RELATION BETWEEN CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILTY AND ACTIVISM
2

1 Doç. Dr. ÜMİT ARKLAN - Süleyman Demirel Üniversitesi - Gazetecilik Anabilim Dalı
Araş. Gör. NURULLAH ZAFER KARTAL - Erciyes Üniversitesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

Kurumsal vatandaşlığın gereği ve günümüz toplumlarında faaliyet gösteren kurumlar için önemli bir kavram
olan kurumsal sosyal sorumluluk; insanların belirli bilinç seviyesine ulaşması neticesinde oluşan “iyilik” ya
da “yardımseverlik” gibi abstre imgelerin yalnızca somut ilişkiler içerisinde değil, soyut-somut ilişkiler
içerisinde de önemsenmesi neticesinde ortaya çıkmış durumdadır. Kurumların yüklenmesi gerektiği
sorumluluk boyutları olan ekonomik, yasal, etik ve sosyal (hayırseverlik) sorumluluklar sadece toplumda
bireylerin bu konuya hassasiyetlerinden ötürü değil, aynı zamanda söz konusu yapılanmaların bazı
kazanımlar elde etmesi için de kullanılabilmektedir. Günümüzde kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve
çeşitlenmesi, eğitim seviyesinin nispi olarak artması, çevre, gelecek ve sosyal haklar gibi konularda bilinç
düzeyinin yükselmesi, bireylerde hem kendini hem de toplumu ilgilendiren konular üzerinde söz söyleme
ve eyleme geçme dürtüsünü daha da artırmıştır. Genel itibariyle aktivizm olarak adlandırabileceğimiz bu
durum, siyasi yapılardan ticari yapılara, kamu kurumlarından STK’lara dek tüm kurumsal yapıların göz
önünde bulundurarak hareket etmesi gereken bir olgu olarak gündeme gelmiştir. Kurumların varoluş
nedenleri olan faaliyetleri hayata geçirirken hedef kitlenin istek, beklenti ve şikayetlerine gereken ilgiyi
göstermemesi, sorumluluklarını yerine getirme noktasında yeterli hassasiyeti taşımaması, onları kendilerine
karşı oluşacak aktivizm hareketleriyle karşı karşıya bırakabilmektedir. Kurumlar aktivizm hareketlerini
ortadan kaldırmak için ise, yerine getirmedikleri kurumsal sosyal sorumluluk boyutunu uygulamaya koyma
ya da sorumluluk boyutlarının en gözde ve hedef kitle nezdinde en kabul edilebilir olan sosyal (hayırseverlik)
boyutuna ağırlık verme yoluna gidebilmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı; kurumsal sosyal sorumluk
boyutları ve aktivizm ilişkisini epistemolojik bir yaklaşımla ortaya koymak ve konuya dair çıkarımlarda
bulunmaktır. Söz konusu ilişkinin gerçek hayatta tezahürünü göstermek üzere araştırma deseni olarak örnek
durum çalışması kullanılmakta, örneklem seçiminde ise kolaylı örneklem metodu uygulanmaktadır.
Örneklem olarak ilk halkla ilişkiler örneklerinden Colorado kömür grevi (Ludlow katliamı) ve son örneklerden
Bp Meksika Körfezi olayı değerlendirilmektedir.
Keywords: Sosyal Sorumluluk, Aktivizm, Colorado Kömür Grevi, Bp Meksika Körfezi.
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KRİZ YÖNETİMİNDE TEK YANLI VE İKİ YANLI SUNUMUN ETKİSİ/EFFECT OF ONE SIDED AND TWO
SIDED MESSAGES ON CRISIS MANAGEMENT
2
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Araş. Gör. NURULLAH ZAFER KARTAL - Erciyes Üniversitesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

Kurumlar için beklenmedik ve zor zamanlar olan kriz dönemleri, normal işleyiş düzeninin dışına çıkıldığı,
olağanüstü koşulların hakim olduğu süreçleri kapsamaktadır. Etkili ve verimli bir şekilde yönetilmediğinde
karşılaşılacak sonuçlar kurum için yıkıcı olabilmektedir. Krizin etkili yönetilebilmesi için ise, kriz öncesinde,
kriz sırasında ve kriz sonrasında faaliyetlerin, oluşturulacak iyi bir kriz yönetim ekibi tarafından tek elden
koordine edilmesi, belirli bir plan dahilinde sistemli ve bilinçli hareket tarzının sergilenmesi, krizin
nedenlerinin ve boyutlarının çok iyi analiz edilerek durumun medya başta olmak üzere tüm hedef kitlelerle
paylaşılması elzemdir. Burada dikkat edilecek yegane hususlardan birisi, medya ve diğer hedef kitlelerle
yakın temas sağlanırken, aktarılacak bilgilerde izlenilecek yol ve yöntemdir. Kurumsal yapı duruma göre, tek
yanlı bilgi aktarımını tercih edebileceği gibi, iki yanlı bilgilendirme sürecini de yeğleyebilir. Tabi ki, takip
edilecek bu iki yöntemin etki düzeyleri ve etki yönleri de taşıdıkları potansiyeller doğrultusunda haliyle
birbirlerinden farklılık arz edecektir. Buradan hareketle çalışmanın amacı, kriz yönetiminde tek yanı ve iki
yanlı sunumun etki yönlerini ve etki düzeylerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. Bu amaç
doğrultusunda, öncelikle kriz yönetiminde tek yanlı sunumun etkisi üzerinde durulmakta, bu bağlamda
sadece kurumu olumlayan, baş gösteren olumsuzluklarda dış etmenlerin rolüne yoğunlaşan, kurumun
yaşananlarda neden sorumluluğunun olmadığı ve bu süreçten niçin çok fazla etkilenmeyeceği türünden
konulara odaklanmanın kriz yönetimine yansımaları ele alınmaktadır. Ardından, iki yanlı sunum bağlamında,
kurumun hem olumlu hem de olumsuz olan yönlerini ortaya koyarak, krize sebebiyet veren etmenler ele
alınırken kurumun kontrolünde olmayan faktörlerle birlikte, kendisinden kaynaklanan, ihmal etmiş
olabileceği hususlara, yaşanan sürecin kuruma verebileceği zararlara da vurgu yapılmasının söz konusu
sürece etkileri değerlendirilmektedir. Tüm bu değerlendirmeler yapılırken, seçilecek yollarda krizin türünün,
boyutunun, faaliyet gösterilen sektörel yapının, kurumsal geçmişin, imaj ve itibar düzeyinin hangi oranda,
nasıl bir belirleyici etkiye sahip olduğu bağlamından hareket edilmektedir.
Keywords: Kriz, Kriz Yönetimi, Kriz İletişimi, Tek Yanlı Sunum, İki Yanlı Sunum.
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TELEVİZYON DİZİLERİNDE SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMININ TEMSİLİ
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2 Araş. Gör. SEMRA AKINCI - Uşak Üniversitesi - Halkla İlişkiler

Sosyal sorumluluk kavramı denildiğinde akla ilk olarak örgütlerin, kurumların ve şirketlerin yaptıkları gönüllü
faaliyetleri gelse de kişilerin bireysel olarak yaptıkları gönüllü faaliyetler de sosyal sorumluluk kapsamına
girmektedir. Her birey doğar, büyür ve ölür ve bu süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülükleri
vardır. Her insan çevresinde olup biten sorunlardan sorumludur ve bu sorunları çözme adına belirli
eylemlerde bulunmalıdır. Bu eylemler çoğunlukla karşımıza sosyal sorumluluk kapsamında çıkmaktadır.
Sosyal sorumluluk doğru temsil edildiğinde ve uygulandığında bir toplumsal soruna dikkat çekme ve ona
çözüm bulma konusunda oldukça etkili olmaktadır. Televizyon dizilerinde ise sosyal sorumluluk kavramı
genellikle zengin iş adamları eşlerinin boş zaman aktivitesi olarak yansıtılmaktadır. Bu yanlış temsil kimi
zaman sosyal sorumluluk kavramının ciddiyetine gölge düşürmektedir. Bu çalışma kapsamında Türk
televizyon kanallarında ekrana gelmiş veya gelmekte olan Kara Yazı, Yüksek Sosyete, Kara Sevda, dizilerinde
sosyal sorumluluk temsili incelenecektir.
Keywords: Sosyal Sorumluluk, Televizyon Dizileri, Dizilerde Sosyal Sorumluluk
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SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARINDA İŞBİRLİĞİ ORTAĞI OLARAK ÜNİVERSİTELER: VAKIF VE
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
1

Yrd. Doç. Dr. ZÜLFİYE ACAR ŞENTÜRK - Uşak Üniversitesi - Halkla İlişkiler
2 Dr. İLKNUR KILINÇ - ------ - Halkla İlişkiler

Günümüzde, kurum ve kuruluşların sadece ticari/kar amaçları doğrultusunda hareket edemeyecekleri aynı
zamanda toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunması gerektiği anlayışı benimsenmiştir.
Bilinçlenen paydaşlar, kurumlara kar elde etmenin ötesinde toplumun ihtiyaçlarına duyarlı davranmaları
yönünde baskı yapmaktadır. Bu noktada rekabetçi ortamda varlığını sürdürmek isteyen kurum ve kuruluşlar
ve sivil toplum örgütlerinin sosyal sorumluluk uygulamalarında diğer paydaşlarıyla da gerçekleştireceği
işbirlikleri sosyal sorumluluk uygulamalarının sürdürülebilirliğini ve başarısını arıtırabilir. Üniversiteler gerek
sahip oldukları bilimsel bilgi, gerekse eğitimli insan kaynağı ile toplumsal sorunların çözümüne yönelik
önemli bir potansiyeli barındırmaktadır. Sürdürülebilir bir gelecek ve sosyal sorumluluk uygulamaları için
önemli bir paydaş olan üniversiteler ile yapılan işbirliği önem taşımaktadır. Bu araştırmada Türkiye’de eğitim
veren beş devlet üniversitesi ve beş vakıf üniversitesinin sosyal sorumluluk uygulamalarında işbirliğine ne
kadar yer verdikleri incelenecektir. Üniversitelerin sosyal sorumluluk uygulamalarında işbirliğine dayalı
projeleri örnek olay tarama modeli kulllanılarak değerlendirilecektir
Keywords: Sosyal sorumluluk, işbirliği, üniversiteler
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DEMOKRASİ KURAMLARINA FARKLI BİR BAKIŞ: MİNİMAL DEMOKRASİ KURAMLARI
1

Doktora Öğr. GÜLSÜM ŞİMŞEK - Ankara Üniversitesi - Halkla İlişkiler

Bu çalışmanın amacı, demokrasi kuramlarının odak noktalarını ve hedeflerini tespit edip minimal demokrasi
kuramlarını ortaya koymaktır. Çalışmada araştırma yöntemi olarak literatür taraması yapılmıştır. Araştırma
iki bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde “demokrasi” kavramı üstüne literatür bilgileri, ikinci
bölümde ise minimal odaklı demokrasi kurumlarının kategoriler halinde değerlendirmesi bulunmaktadır.
Çalışma kapsamında klasik, modern, ampirik ve normatif demokrasi kuramları altı kategoride incelenmiştir.
Bunlar, elit egemenliği, katılım ve eşitlik, farklılıkların temsili, işçi hareketleri odaklı, birey odaklı ve din
eksenli demokrasi kuramlarıdır. Araştırma neticesinde otuz altı adet demokrasi kuram ve yönteminin olduğu
tespit edilmiştir. Bu demokrasi kuramlarının da toplumların içinde bulundukları toplumsal, siyasi, ideolojik,
ekonomik ve kültürel yapılarına göre şekillendiği gözlemlenmiştir.
Keywords: Demokrasi, kuram, minimal demokrasi kuramları.
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ÜNİVERSİTELERİN ÇEVRE SORUMLULUĞU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
2
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İşletmelerin ve son dönemde kamu kurumlarının da yaptığı kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları başta
paydaşları olmak üzere tüm topluma, çevreye ve gelecek nesillere yapılan yatırımların faydalı olmasının
yanında kendi gelecekleri için de faydalı birer yatırım aracıdır. İyi planlanmış sosyal sorumluluk faaliyeti
eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan spora, çevre sorunlarından istihdama kadar geniş bir alanı
kapsamaktadır. Son yıllarda daha sık yapılan bu uygulamalar tüm kurumları bu alanlarda etkinlikler yapmaya
teşvik etmektedir. Yapılan sosyal sorumluluk faaliyetleri sayesinde yasalarla belirlenmiş görev ve
sorumluklarının dışında da toplumsal sorumluluklarını yerine getiren kurum, toplumsal duyarlılığa
sağduyulu kurum algısını pekiştirir. İçinde bulunduğu toplumun parçası olan kuruluşlar, bu toplumun
ihtiyaçlarının farkına varmalı buna göre de ihtiyaçları giderecek faaliyetlerde bulunmalıdır. Yalnızca
kurumlar için değil topluma da faydası olan bu çabalar her özel hem de kamu kuruluşlarının üzerinde
dikkatle durduğu çalışma alanı olmaya başlamıştır. Son dönemlerde Yeşil Kampüs ya da Sürdürülebilir
Kampüs uygulamalarıyla dikkat çeken üniversiteler de bu alanda adından söz ettirmeye başlamışlardır.
Çevre sorunlarının çözümünde önemli misyonlarının olması özellikle de bu sorunu çözmeye yönelik olarak
kendi kampüslerinde geliştirdikleri sosyal sorumluluk uygulamaları örnek olmaktadır. Bu sebeple bu çalışma
üniversitelerin çevre konusunda yaptıkları sosyal sorumluluk uygulamalarını konu edinmektedir. Çalışmada
Türkiye’de Yeşil Kampüs adı altında sosyal sorumluluk uygulamalarına yer veren üniversiteler
değerlendirilecektir.
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INVESTIGATION OF THE SOCIAL MEDIA ACCOUNTS OF THE MUNICIPALITIES FOR THE
PRACTICES OF THE PUBLIC RELATIONS
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Today, the importance of social media is increasing day by day. Especially, it is very important for the social
media accounts to be used efficiently in terms of enabling institutions and organizations to access large
amounts. In the past years, only the messages that are required to be given through radio and television
from the mass media can now be delivered to the mass media with social media accounts (facebook,
twitter, instagram,youtube plus,linkedin) thanks to the internet. This aimed to turn the tables on the status
of government agencies and municipalities, with the activities of the President to declare the activities,
special days and events expose related posts, advertising campaigns for a variety of purposes, such as to
make the announcement to make social media accounts prefer to use. The municipalities and public
organizations have begun to transform their work on social media into a new unit, a separate structure, in
addition to providing staff recruitment. Especially, some municipalities are one step ahead of others with
the number of teams and the way of using social media accounts. This diversifies social media accounts
used by municipalities and allows them to choose social media using different methods. When looking at
the point of origin, people can find solutions to their problems from their social media accounts without
going to the municipality anymore. Within this information, the social media tools of the provincial
municipalities of Istanbul, İzmir, Diyarbakır, Ankara, Erzurum, Samsun and Antalya, selected from seven
regions of Turkey, will be discussed in terms of their use and the social media accounts developed and
implemented by preference of the municipalities will be examined by content analysis method. The main
purpose of this distinction, which is made by taking into consideration criteria such as population density,
economic development, level of development and lifestyle;
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ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM SÜRECİ
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Özet Bu çalışmada örgütlerde iletişim süreci detaylı bir şekilde ele alınarak irdelenmeye çalışılmıştır.
Çalışmada, örgütlerde iletişim süreci ve önemini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma ele alınırken,
iletişim kuramcılarının, örgüt (kurum) algısını nasıl ele eldıkları göz önüne alınarak çalışma bu kapsamda
detaylandırılmıştır. Çalışma nitel bir çalışma olup karşılaştırma yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma
sonucunda iletişim olgusunun örgütler açısından olmaz ise olmaz bir özellik olduğu sonucuna varılmıştır.
Küreselleşmenin ön plana çıktığı dijital çağ diye adlandırdığımız bu çağda, gerek gerçek ve gerek ise tüzel
kişilikler açısından olmaz ise olmaz denilen formel örgütlerin (kurum, şirket, işletme, fabrika, özel ve kamu
sağlık kuruluşları, eğitim krumları vb.) modern kuramlar açısından ele alındığında iletişimin oldukça önemli
olduğu görülmektedir. Çünkü, örgütlerin büyümeleri ve ülke ekonomisine gerçek anlamda katma değer
katmalar için mutlaka iletişim olgusunu sistematik ve organizasyon konseptiyle ele almaları artık bir
zorunluluktur. Örgütler ilişkili oldukları örgüt içi ve dışı hedef kitleler iletişimi tam bir organizasyon konsepti
içerisinde yürütmelidir. Bunu başarabilen örgütler günden güne gerek ekonomik ve gerek ise sosyal açıdan
büyümektedirler. Çalışma iletişim olgusunu örgütsel anlamda ele alması bakımından önemlidir.
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DİJİTAL HALKLA İLİŞKİLER, KURUMSAL BLOGLAR VE KÜRESEL HAVAYOLU ŞİRKETLERİ: BİR
İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ ÇALIŞMASI
1

Araş. Gör. HEDİYE AYDOĞAN - Akdeniz Üniversitesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Küreselleşmenin ekonomik, siyasi ve kültürel açılardan etkilediği küresel pazarlarda faaliyet gösteren
şirketler, rekabet avantajı kazanmak ve rakiplerinden farklılaşmak için dijital çağda hayatlarını sürdüren
müşterilerinin bulunduğu dijital ortamda var olmaya ve müşterileriyle iletişimlerini internet teknolojilerinin
sunduğu olanaklar dâhilinde bu ortamlarda internet siteleri, forumlar ve kurumsal bloglar aracılığıyla
kurmaya çalışmaktadırlar. Geleneksel mecralarda uyguladıkları halkla ilişkiler faaliyetlerinde yararlandıkları
strateji ve taktikleri, dijital ortamın gerektirdikleri ile uyumlu hale getirip kampanyalarını bu ortamdaki
araçları kullanarak gerçekleştirmeleri şeklinde tanımlanabilecek olan dijital halkla ilişkiler, dünyanın pek çok
ülkesinde müşterisi bulunan küresel şirketlerin bu müşterilerine hızlı, anlık, kapsamlı ve interaktif
ulaşabilmelerine olanak sağlamaktadır. Ayrıca dijital halkla ilişkiler ortamları, (potansiyel) müşteriler için de
kurumsal bilgiye ulaşmanın ve kurumla daha kolay iletişim kurabilmenin bir yolu olarak da
değerlendirilebilmektedir. Bu kapsamda, bu çalışma Skytrax tarafından 2017’nin en iyi küresel havayolları
şirketi seçilen şirketlerin dijital halkla ilişkiler aracı olarak kurumsal bloglarını nasıl kullandıklarını Xifra ve
Huertas’ın (2008) sunduğu kategoriler üzerinden içerik analizi yöntemiyle değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Çalışmada incelenen havayolu şirketlerinin yarısının kurumsal blogunun olmadığı ve olanların çoğunluğunun
aktif kullanmadığı, blog yazarlarının çoğunlukla kurum ve kurum çalışanlarından oluştuğu, blog içeriğinin
çoğunluğunun resimlerden meydana geldiği, blog etkileşiminin düşük olduğu, blogların çoğunluğunun
kullanım açısından kolay olduğu, diğer site ve ağlara yönlendirmenin düşük olduğu ancak bazı blogların
kurum internet sayfası içinde bulunduğu bulgularına ulaşılmıştır. Çalışmada, küresel havayolu şirketlerinin
kurumsal bloglarını daha etkili kullanması ve dijital ortam üzerinden kuruma yönelik farkındalık
yaratabileceği için dijital halkla ilişkiler uzmanlarının blog kullanımına ağırlık vermesinin gerektiği sonucuna
ulaşılmıştır.
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SOSYAL MEDYADAKİ HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARININ ETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ:
KONYA İLİNDEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
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Halkla ilişkiler, toplumla ve hedef kitle ile duygusal bağlar kurarak toplum ve hedef kitle arasında olumlu
imaj oluşturma amacıyla kullanılan bir iletişim aracıdır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte iletişim kanallarının
sayısı artmakta ve çift yönlü iletişim şekli olması nedeniyle halkla ilişkiler faaliyetlerinde en sık kullanılan
iletişim aracı ise sosyal medya olmaktadır. Sosyal medya kullanıcılarını hem üretici hem de tüketici olarak
konumlandırmakta ve kullanıcılarına fikirlerini paylaşma açısından geleneksel iletişim kanallarından daha
fazla imkân sunmaktadır. Bu açıdan toplumu bilgilendirmeyi amaçlayan sosyal medya uygulamalarında
karşılaşılan halkla ilişkiler faaliyetlerinde etik önemli bir unsur haline gelmektedir. Bu çalışmanın amacı
Konya ilindeki üniversite öğrencilerine yönelik anket uygulaması ile öğrencilerin demografik özelliklere göre
sosyal medya uygulamalarında karşılaşılan halkla ilişkiler faaliyetlerine yönelik etik algılarının ölçülmesi ve
demografik özelliklere göre etik algıları açısından farklılık olup olmadığının tespit edilmesidir. Araştırma
kapsamında sosyal medya uygulamalarında karşılaşılan halkla ilişkiler faaliyetlerine öğrencilerin etik
algılarının demografik özelliklere göre farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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SPOR KULÜPLERİNİN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNDEN TARAFTARLARIN ETKİLENME
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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte iletişimin hızı ve çeşitliliği artmıştır. İletişimin yeni yapısı gereği halkla
ilişkilerin uygulama alanları da geniş bir alana yayılmıştır. Dolayısıyla halkla ilişkiler faaliyetleri bir iletişim
aracı olarak toplumla duygusal bağlar kurarak toplum ve hedef kitle üzerinde olumlu imaj oluşturma
amacıyla kar amacı güden ve gütmeyen tüm kurum ve kuruluşlarda yapıldığı gibi spor kulüpleri tarafından
da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Günümüzde sportif alanda yaşanan yasaklar ve şiddet olayları
nedeniyle kulüpler maddi zararlar görmektedir. Spor kulüpleri de hedef kitlesinin mevcut ve potansiyel
taraftarları olması nedeniyle tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini reklamların yanı sıra halkla ilişkiler
faaliyetleri ile gerçekleştirmektedir. Bu çalışmanın amacı taraftarların spor kulüplerinin halkla ilişkiler
faaliyetlerinden etkilenme ve memnuniyet düzeylerini saptamak, bu faaliyetlere yönelik tutum ve
düşünceleri belirlemek ve taraftarların demografik özelliklerine göre farklılıkları tespit etmektir. Bu amaçlar
doğrultusunda, Konya ilinde Passolig kartına sahip taraftarlar üzerine anket çalışması yapılmıştır. Araştırma
kapsamında taraftarların spor kulüplerinin halkla ilişkiler faaliyetlerinden etkilenme ve memnuniyet
düzeylerinin yüksek olduğu ve taraftarların demografik özelliklerine göre farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.
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Şiddet olgusu, insanlık tarihinin tüm evrelerinde karşımıza çıkmaktadır. İlkel-komünal toplumlardan
günümüz modern toplumlarına kadar şiddet olgusu çeşitli biçimlerde varlığını sürdürmektedir. Şiddet,
gündelik hayatımızın hemen her noktasında karşılaştığımız ve çoğu zaman kanıksadığımız, farkına bile
varmadığımız müzmin bir gerçekliktir. Televizyon dizilerinden, sinema filmlerine; haber bültenlerinden,
gazetelere kadar günlük rutinlerimiz arasında şiddete defalarca tanık olmaktayız dolayısıyla da şiddet,
bireyin yaşamının bir parçası olarak varlık göstermektedir. Birey, kaba olgu olarak şiddetin kendisine tanıklık
ettiği gibi kurgusal hale getirilen ve bir medya iletisi formuna dönüştürülen şiddetle de oldukça sık
karşılaşmaktadır. Dolayısıyla şiddet olgusu gerek temsili gerekse de fiili olarak bireyin yaşamında etkili
olmaktadır. Şiddetin kendisi, olgusal olarak inceleme konusu olduğu gibi şiddetin kitle iletişim araçlarındaki
temsili de ayrı bir inceleme konusudur. Şiddet, sinema filmlerinde çoğu zaman estetize edilerek temsil
edilmektedir ve bu durum şiddetin yıkıcı unsurunun perdelenmesine yol açmaktadır. Özellikle slasher
(işkenceci) tarzı filmlerde şiddet, estetize edilerek seyirlik bir forma dönüştürülmektedir. Estetize edilen
şiddet ise olağanlaşarak rahatsız edici olma özelliğinden uzaklaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bir kitle
iletişim aracı olarak kabul edilen sinema filmlerindeki şiddet olgusunun estetize edilmesini incelemektir.
Örnek olarak Amerikan Sapığı (2000) filmi seçilmiş olup literatür taramasından elde edilen bilgiler
doğrultusunda şiddetin estetize ediliş biçimleri ele alınıp tartışılmıştır. Analiz sonucunda filmde yer alan
cinayet, kan, gözyaşı, ölüm vb. temaların estetik bir forma dönüştürülerek temsil edildiği saptanmıştır.
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Değer; kişinin isteyen ve gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey olarak
tanımlanmaktadır. Birey karar ve tercihlerini belirlerken değerlerine göre hareket etmekte ve siyasal
tercihinde değerlere göre karar vermektedir. Siyasal partiler ise seçim kampanyalarında toplum içinde
yaşayan bireyi etkilemek ve siyasal tercihine yön vermek amacıyla iletişim çalışmalarında birey üzerinden
toplumun değerlerine yönelmektedirler. Siyasal liderler ve aktörler toplumları etkilemek ve yönlendirmek
amacı ile ideolojik mesajlarını hedefe iletmek için birçok iletişim faaliyetinde bulunmaktadırlar. Siyasal
iletişim bağlamında en etkili iletişim araçlarından biri siyasal reklamlardır. Bu araç ile siyasal partiler bir
takım değerleri kullanmaktadır. Bu çalışma, siyasal reklam çalışmaları ile toplumsal değerler arasındaki
ilişkiyi analiz etmek için tasarlanmıştır. Araştırma, partilerin siyasal reklamlarında kullandıkları değerleri
ortaya koyarak seçmen nezdinde kabul görenleri, partiler ve gazeteler düzeyinde yorumlamaktadır. 2015
yılında gerçekleştirilen 7 Haziran ve 1 Kasım Genel Seçimlerine katılan ve seçim sonuçlarına göre mecliste
temsil edilen AKP, CHP MHP ve HDP’nin 7 Mayıs - 6 Haziran ve 1 Ekim– 31 Ekim tarihleri arasında gazetelerde
yayınlanan siyasal reklamlarında hangi değerleri öne sürdükleri araştırılarak her iki seçimde kullanılan
değerler karşılaştırılmıştır. Türkiye’de siyasal reklamlarda partilerin hangi değerleri kullanarak siyasal
kampanyalarını şekillendirdikleri ve siyasal partiler arasındaki değer farklılıkları analiz edilmiştir. Araştırma,
Türkiye’de yayın yapan Hürriyet, Habertürk, Cumhuriyet ve Yeni Şafak gazetelerinde yayınlanan siyasal
reklamlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada nitel içerik analizi yöntemi kullanılarak Schwartz’ın
Değerler Ölçeği’ndeki değerlere göre kodlanarak analiz edilmiştir. Analizler Maxquda 12 programı ile
gerçekleştirilerek Türkiye’de oy kullanan seçmenlerin hangi değerlere yönelik oy kullandığı ortaya
çıkartılmış ve siyasal partilerin siyasal reklamlarında kullandıkları değerler yorumlanmıştır.
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Marka kişiliği, bir markanın rakiplerinden demografik, sosyal, kültürel, bilişsel ve duygusal özellikler
yönünden farklılaşmasını sağlayan nitelikler bütünü olarak ifade edilirken, markanın bir varlığa atfedilen bir
takım özelliklere sahip olmasıdır. İnsanların kişilikleri olduğu gibi siyasi partilerinde kişilikleri vardır. Siyasi
partileri de bir marka olarak kabul ettiğimizde, siyasi partilerin marka kişilikleri seçmenler açısından önem
arz etmektedir. Siyasi partiler, var oldukları süre içerisinde gerçekleştirdikleri iletişim faaliyetleri ve siyasi
söylemleri ile kendilerine ait bir marka kişiliği inşa etmektedirler. Oluşan bu marka kişiliklerinin seçmenler
tarafından algılanış biçimleri kültürel, ekonomik ve toplumsal beklentiler bağlamında farklılıklar
göstermektedir. Siyasi partilerin marka kişilikleri, seçmen ile parti arasında güçlü bir bağ ve ilişki
kurmasından dolayı önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırma ile siyasi parti kişiliklerinin
seçmen nezdinde nasıl algılandıklarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemi ile
gerçekleştirilerek betimsel bir analiz yapmaktadır. Araştırmada Aaker’dan (1997) esinlenerek Gereth Smith
(2009) tarafından hazırlanılan altı faktörden ve 34 ifadeden oluşan “Birleşik Krallık İçin Siyasi Partilerin
Marka Kişiliği Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma Trabzon ilinde gerçekleştirilerek 1 Kasım 2015 tarihli 26.
Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçlarına göre TBMM’de temsil edilen Adalet ve Kalkınma Partisi,
Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi’nin marka kişiliklerinin
ölçülmesi ile sınırlandırılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmış olup
seçmenler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, siyasi partilerin dürüstlük,
canlılık, benzersiz olma, liderlik, imaj ve dayanıklılıktan oluşan siyasi marka kişiliği boyutları bağlamında
katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim ve oy verdikleri siyasi parti değişkenlerine göre analiz edilmiş algısal
farklılıklar araştırılarak yorumlanmıştır.
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İletişimi genel hatlarıyla kaynak ve hedef arasında mesaj alışverişi şeklinde tanımlayabiliriz. Süreci başlatan
kişi olarak kaynağın iletişim sürecine daha hakim olması gerekmektedir. Ancak iletişim sürecinin başarıyla
gerçekleşebilmesi, kaynak ve hedefin kodlama ve kod çözme etkinliklerini doğru yapabilmesi ile mümkün
olmaktadır. İletişimsel bir süreç olan ikna ile ilgili pek çok tanım bulunmaktadır. TDK sözlüğünde “Bir konuda
birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma” şeklinde tanımlanan ikna; terim olarak, bir kişi veya grubu
hedef alan, bu hedefin inançları, tutumları, niyetleri veya davranışlarını değiştirmeye yönelik, yine bu
hedefin bilincine veya bilinçaltına yönelik, sözel veya sözel olmayan mesajların kullanılmasıyla yürütülen bir
iletişim sürecidir. İkna sürecinde, karşı tarafı inandırma gayesiyle iletişim başlatan kaynak, hedefe nazaran
daha aktif bir rol oynamaktadır. İletişim süreci üzerine geliştirilen kuramlarda iletişim sürecinin etkinleşmesi
hedefin mesajı doğru olarak algılaması ile mümkün olmaktadır. Dolayısıyla iletişim sürecinin etkililiğini
belirleyen ana unsur hedeftir. İknada ise kaynağın iletişim sürecinin etkinliğini hedefe bırakma lüksü yoktur.
İkna edici bir mesaj oluşturmak için ön planda ve aktif olmalıdır. Bu çalışmada kaynağın ikna sürecini olumlu
etkilemek için sahip olması gereken özelliklerden ve bunların ikna sürecine etkisinden bahsedilecektir.
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KÜRESELLEŞMİŞ İLETİŞİMİN TEMEL FELSEFESİ VE KÜLTÜREL SONUÇLARI
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Uydu iletişiminin gelişimiyle birlikte ulusal ülke ve kültür sınırları tanımadan her geçen gün genişleyerek
yayılan internet ve mobil telefon iletişimi birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda sınır
geçişlerini çeşitli yeni süreçler belirlenmektedir. Bu açıdan bakıldığında artık iletişim olanaklarını bölgesel ve
toplumsal bağlar değil, iletişimin ulaştığı menzil belirlemektedir. Böylece çeşitli kültürlerle iletişim kuran bir
dünya toplumunun varlığından bahsedilebilir -Transkültüralizm. Transkültüralizm’de temel düşünce,
globalleşme sonucunda bütün yerel kültürlerin yerine alacak “yeni bir kültür”ün- marka iletişimi,
küreselleşmiş popüler medya içerikleri veya reklam tarafından yönlendirilen yaşam biçimleri gibi “yeni bir
yaşam modelinin” - ikame edilmesidir. Transkültüralizm bu tür olguları analiz etmek için ortaya konulmuş
bir kavramdır. Kürselleşmiş kitle iletişimi aynı zamanda dünya üzerindeki bütün kültürlerin ve insanların
birbirine bağlanması demektir. Transkültürel iletişim ve küresel birleşim aracılığıyla zihinsel sömürgecilikte
(postcolonialism) gerçekleşmiştir. Bu çalışmada, küreselleşmesinin iletişimsel sonuçları,postkolonizm’in
eleştirisi ve küreselleşmiş dünyada iletişimsel figürler gibi olgular tartışılacaktır
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İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte son yıllarda mobil cihazlar (akıllı telefonlar)
hayatımıza yön vermeye başlamıştır. İlk başlarda sadece telefon görüşmesi ve mesajlaşma gibi özellikleri
bünyesinde barından telefonlar, internetin gelişmesi ve telefonlarda kullanılması ile birlikte
bilgisayarlardan farksız hale gelmeye başladı. İnternetin yaygınlaşması ve internet uyumlu akıllı telefonlara
hızlı uyumun sağlanması bireylerin hayatlarında mobil sosyal medya uygulamalarını önemli bir hale getirdi.
Son yıllarda hızlı bir yükseliş gösteren ve özellikle gençler tarafından yoğun bir şekilde kullanılan Snapchat,
kullanıcıların zamana duyarlı fotoğraflar ya da videolar göndermesine ve görüntülemesine olanak tanıyan
sosyal medya mobil uygulamasıdır. Snapchat’i diğer sosyal medya araçlarından ayıran en önemli özelliği
kullanıcıların paylaştığı içeriğin yalnızca belirli bir süre kalıcı olmasıdır. 1920’li yıllardan günümüze kadar
yapılan iletişim araştırmalarında bireylerin kitle iletişim araçlarını hangi amaçlarla, hangi gereksinimlerle
kullandıkları sürekli açıklanmaya çalışılmıştır. 1950’li yıllarda Katz ve arkadaşları, bireylerin kitle iletişim
araçlarını seçerken gereksinimlerini giderecek ve doyum sağlayacak iletişim araçlarına yöneldikleri fikrini
ileri sürmüşlerdir. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının temelini oluşturan bu fikir, bireylerin ihtiyaçları
doğrultusunda o ihtiyacı karşılayacak iletişim araçlarına yöneldiklerini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla
günümüzün en popüler iletişim aracı olan sosyal medya araçlarına bireylerin hangi ihtiyaçlarla
yöneldiklerini ortaya koymak önem kazanmaktadır. Bu çalışma günümüzün popüler sosyal medya
uygulamalarından biri olan Snapchat’i kullanıcılarının hangi motivasyonlarla kullandıklarını, kullanım
amaçlarını ve nedenlerini Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı kapsamında ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Bu amaç doğrultusunda rastlantısal örnekleme yöntemi ile seçilen 250 Snapchat kullanıcısına anket
uygulanacaktır. Snapchat kullanım motivasyonlarının belirlenmesi açısından yapılan çalışmaların azlığı
nedeniyle çalışma anlam kazanmaktadır.
Keywords: Sosyal Medya, Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı, Snapchat, Etkileşim, Anlık İletişim
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NARSİSİZM: SOSYAL MEDYADA ANTİSOSYAL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
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Sosyal medya, internet teknolojisinin gelişmesiyle karşımıza çıkan bir olgu olmuştur. Son zamanlarda büyük
bir hızla gelişen sosyal medya, gelişen ağlarıyla birlikte, “sosyal medya çağı” olarak adlandırabileceğimiz bir
dönemin de kapılarını aralamıştır. Böyle bir dönemde yer alan bireyler, zamanının büyük bir kısmını sosyal
medya platformlarında geçirmekte ve bu platformlarda gündelik hayatlarını sürdürmektedirler. Sosyal
ağların oluşturduğu sanal dünya aynı zamanda gerçek zaman ve mekânın içerisinde gelişen birçok davranışı
da sosyal ağlara taşımaktadır. Özellikle gösteri toplumunu özelliklerinin sanal alana taşınması ve burada
oluşturulan kimlikler, kişilerin görme ve görünme ihtiyacının burada karşılanması sosyal medyayı daha
önemli kılmaktadır. Bu açıdan benliğin öne çıktığı en olumsuz davranış biçimi olan narsisizm sosyal medya
da kendine yer bulmaktadır. Çalışmada, üniversite öğrencileri örneğinden hareketle sosyal hayattan sosyal
medyaya taşınan bir kişilik problemi olan narsisizm üzerinde durulmuş ve sosyal medyada narsisizm kişilik
özellikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Niceliksel araştırma tasarımı sonucunda elde edilen bulgulara
göre; temelde narsisizm olgusu ile ilgili olarak cinsiyet farklılaşmasının olmadığı, bireyselliğin ve bencilliğin
birbirini takip ettiği ve katılımcıların merkeze kendilerini koydukları ve özel biri olma düşüncelerinin öne
çıktığı bulgulanmıştır.
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“Zeigarnik Etkisi” bir diğer ifade ile yarım kalmışlık duygusu olarak da bilinen ve Rus pskilog ve psikiyatr
Blume Zeigarnik tarafından ortaya çıkarılan etki olarak adlandırılmaktadır. Bireyler yaşamları boyunca çeşitli
sorunlarla karşılaşırlar ve bu sorunlarla mücadele ederler. Bazı sorunların çözümünde başarılı olurken,
bazılarında ise tatmine ulaşamayıp yarım kalmışlık hissi yaşarlar. Çözüme ulaşmamış problemler ise insan
beyninde depolanmaktadır (Seifert ve Patalon, 1991: 114). Zeigarnik ise yarım kalmış işlerin tamamlanmış
işlerden daha kolay hatırlanabilir olduğunu bulmuştur. Birey yarım olarak nitelendirdiği bir işi sürekli
tamamlamak ve bir sonuca bağlamak istemektedir. Tamamlanmayan algılar, tamamlanan algılara göre iki
defa daha fazla hatırlanma niteliğine sahiptir (Zeigarnik, 1927: 14). Arkası yarın diziler, seri halinde sunulan
sinema filmleri, devam niteliği olan ve kurgusu önceki hikayeye yaslı olan reklamlar veya romanlar kitlelerde
merak duygusu uyandırmaktadır. Çünkü kitlelere tamamlanmamış hikayeler sunulmaktadır; nitekim arkası
yarın bir televizyon dizisinin son sahnesi belli olmayan bir sonla bitmektedir. Bu sonu öğrenmek isteyen kişi
ise kaldığı yerden dizi serisini izlemek ister ve diziyi takip eder. Aynı şekilde reklam filmleri de bu kurgu ile
kitlelere sunulmaktadır. Reklamlarda ki kurgu sunulan ürün ya da hizmet ile örtüşmektedir. Ürün veya
hizmette sunulan vaat ile reklamın hikayesi örtüşmektedir. Prime time ise rating açısından önemli bir zaman
dilimidir. Prime time zaman dilimi içerisinde sunulan reklamlar daha fazla kitleye ulaşmaktadır. Bu
doğrultuda reklamlardaki Zeigarnik Etkisini tespit edebilmek amacıyla prime time zaman diliminde yer alan
rating sıralamasına göre ilk sırada yer alan program veya dizi aralarındaki reklamlar incelenecektir. Zaman
açısından bir haftalık süreç araştırma kapsamında yer alacaktır. Araştırmada reklamlarda Zeigarnik etkisi
prime time da ne ölçüde tercih edilmektedir sorusuna yanıt aranmaya çalışılacaktır. Araştırmada ise nicel
içerik analizi yöntemi kullanılacaktır.
Keywords: Zeigarnik Etkisi, Prime Time, Reklamlar, İçerik Analizi.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEKLEMİNDE AKILLI CEP TELEFONU VE BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR
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Teknolojik alanda gerçekleşen hızlı gelişim, iletişim teknolojilerini de büyük oranda etkilemiştir. Bahsi geçen
iletişim teknolojileri arasında gelişim ve değişim gösterenler arasında cep telefonları yer almaktadır. Cep
telefonlarına getirilen birçok özellik, onların “akıllı” olarak adlandırılmasına imkân sağlamıştır. Günümüzde
ise cep telefonları akıllı olma özelliğiyle birlikte sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkıp, bunun çok daha
ötesine geçmiştir. Cep telefonları pek çok özelliği bünyesinde entegre ederek; internet ve sosyal ağ
paketlerinin cep telefonlarının içine girmesinin yanı sıra, internet üzerinden indirilen pek çok uygulamayla
birlikte, kişisel hatırlatıcı, fotoğraf, video kamera, saat, alarm, kronometre, takvim, pusula, usb bellek,
navigasyon cihazı, bankacılık işlemleri, oyun, ofis programları gibi farklı görevler gören kompleks cihazlar
haline gelmiştir. Sıralanan tüm bu işlevlerin bir cihazda toplanması onu hem değerli hale getirmekte hem
de kullanımını günden güne genişletmektedir. Kullanımının yaygınlık kazanmasıyla birlikte akıllı cep
telefonlarının bağımlılık yarattığı ya da yaratacağı son dönemlerde sıklıkla dile getirilen bir konu haline
gelmiştir. Teknolojiye ilgilerinin de etkisiyle gençler ağırlıklı olarak bağımlı risk grubu içerisinde yer
almaktadır. Bu gerekçe doğrultusunda çalışmanın örneklemini genç kesim oluşturmaktadır. Selçuk
Üniversitesi öğrencileri üzerinde yürütülen bu araştırma; öğrencilerin akıllı cep telefonu kullanım
özelliklerini, bağımlılık düzeylerini ve bağımlılık düzeyleriyle çeşitli değişkenler arasında bir ilişkinin olup
olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Keywords: Akıllı cep telefonu, Bağımlılık, İletişim Teknolojileri.
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Türk aile yapısının en önemli unsuru sayılan çocuklar, henüz anne karnındaki formundan başlayıp bir
yetişkine dönüşme süresince, tüketiciye medya kanalı ile ulaşmakta olan üreticilerin odak noktası haline
gelmiştir. Doğmadan önce dinleyeceği müzikler, bebekken izleyeceği kanallar ve reklamlar, çocukluk
çağında ilgisini çekecek kahramanlar, vb. medya tarafından hem ailelere hem de çocuklara sunulmakta, kimi
zaman ise popüler kültür aracılığı ile dayatılmaktadır. Küresel-popüler kültürün etkisi ile süper kahramanlar,
çizgi film figürleri, dizi oyuncuları, şarkıcılar, sporcular ve sosyal medya fenomenleri çocukların hayatında
önemli bir yere her türlü medya kanalları aracılığı ile oturtulmaktadır. Ailelerinin satın alma davranışlarında
oldukça önemli bir etkiye sahip olan çocuklar, en çok maruz kaldıkları ve öykündükleri popüler medya
figürleriyle ilintili alışveriş tercihleri yapabilmektedir. Çocuklar, reklamında sevdikleri çizgi film kahramanını
ya da sevdikleri bir ünlüyü gördükleri; üzerinde kahramanların resimlerinin bulunduğu ya da bizzat o ünlüler
ya da kahramanlar tarafından kullanılan ürünleri tercih etme konusunda ailelerine baskı kurabilmektedir.
Bu çalışmada çocukların medya aracılığı ile popüler kültürden etkilenme şekillerinden söz edilmiş; çocukların
ve çocuklarının tercihlerini dikkate alan ailelerin tüketim alışkanlıkları irdelenmiştir. Bu bağlamda bir
literatür derlemesi yapılarak konuya dikkat çekmek istenmiştir.
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Advertising is one of the most exposed television products of the audience as a kind of miniature drama
through various channels. For this reason, it is an important issue between media and communication
studies. Advertisements sell a lifestyle, a feeling and a behavior as well as a product to the viewer.
Competition in the market is so intense that they feel as much as the rational utility of the product, and
they become marketable. For this reason, the woman has been turned into a consumable object. Women
are used in advertisements to add glamor appeal and convincing features. For this reason, it does not
matter whether the woman uses the product or not. In this study, in the Effie Turkey Advertising Activity
Contest organized by the Turkish Advertising Association and Advertisers Association every year, 260
awarded advertisements which were broadcasted in various periods on television during the period of 2016
and which included 65 women's players in 36 categories were analyzed by descriptive content analysis. As
a result of the research, in the ads examined, it was determined that the women were used to add
attractiveness to advertising, women are also defined as adult, working, well-groomed, experienced,
mother role. There are also stereotypical ads that also show young women in various ways as ignorant,
incompetent and clumsy. By this means, when the society adopts the mother and wife position and draws
its boundaries; it appears that women who fall outside these boundaries are presented in a negative way.
Keywords: Media,Television Advertising,Women's Representation in the Media,The Role of Femininity,Content Analysis
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SAVAŞ ANITLARININ DİLİ: KOCA SEYİT VE MEHMETÇİĞE SAYGI HEYKELLERİNİN ELEŞTİREL
SÖYLEM ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
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İletişim bilimleri alanında çalışan Gill Abousnnouga ve David Machin, 1. Dünya Savaşı’na atfen İngiltere’de
dikilmiş iki heykeli; iki savaş anıtını, eleştirel söylem analizi yöntemi ile inceler (2010). Geleneksel
göstergebilim ve söylem analizi tartışmalarından faydalanarak resim ve heykel gibi sanat formlarının
incelenebilmesi için bir eleştirel söylem analizi yöntemi geliştirirler. Araştırmanın temel amacı, kamuya açık
olarak sergilenen bu heykellerin ideolojik işlevlerini anlamak ve görsel iletişim yoluyla milliyetçi söylemlerin
yeniden üretilmesine yönelik katkıyı ortaya çıkartmaktır. Abousnnouga ve Machin’in yönteminde eser önce
tarihsel bağlamı içinde anlatılır, daha sonra beş farklı kategoride analiz edilir. Bu kategoriler biçim ve tasarım
(style and design), poz/tavır (poses), bakış (gaze), boyut (size), malzeme ve şekil verme (materials and form)
olarak sıralanır. Çanakkale Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanlığı sınırları içinde yer alan ve 1. Dünya
Savaşı’na atfen dikilen Koca Seyit ve Mehmetçiğe Saygı heykelleri, Abousnnouga ve Machin’in araştırmasına
benzer bir yöntem ile bu çalışmada analiz edilmektedir. İlk aşamada her iki heykelin tarihsel arka planı ve
temsil ettikleri kahramanlığın hikayesi anlatılır. İkinci aşamada heykeller, önceden belirlenmiş kategoriler
üzerinden eleştirel söylem analizi ile incelenir. Bu incelemenin bulguları, İngiltere’deki savaş anıtlarınınkiyle
benzerlik göstermektedir. Bu açıdan askerlerin güçlü tasviri, yüz ve vücut pozisyonlarındaki soğukkanlı ifade,
gözlerini dikip uzaklara attıkları kararlı bakışlar, heykellerin ortalama dört insan boyundaki ezici büyüklükleri
ve inşasında kullanılan mermer, bronz gibi uzun ömürlü maddelerin şekil verilerek zamana dayanıklılığının
arttırılması öne çıkmaktadır. Tarihsel bağlam ile birlikte bu özellikler, söz konusu heykellerin yalnızca estetik
ve sanatsal amaçla değil, milliyetçi söylemlerin günlük yaşam içinde yeniden üretimine katkı sağlamak
amacıyla kamusal alanda sergilendiklerini ortaya koyar.
Keywords: milliyetçilik, savaş anıtları, kahramanlık,eleştirel söylem analizi
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Günümüzün küreselleşen dünyasında iletişim araçları ortak bir kültürün yaratılmasında ve sürdürülmesinde
en önemli rolü üstlenmektedir. Özellikle internet ve sosyal medya aracılığıyla iletişim imkanlarının gelişmesi,
geleneksel iletişim araçlarının önemli bir boyutu olan tek yönlü iletişimi zayıflatmış ve katılımcılığın önemini
arttırmıştır. Daha özel olarak televizyondaki dizi yayınlanma biçimi temelli olarak değişime uğramış, dizilerin
hem yapım aşamasında hem de izlenme aşamasında yeni iletişim teknolojileri belirleyici hale gelmiştir.
İnternet dizileri bu türden bir gelişmenin önemli bir göstergesidir. Yeni iletişim teknolojilerinin özellikle
internetin gelişmesinin toplumsal cinsiyet kavrayışlarını ve pratiklerini nasıl etkilediği son zamanların en
önemli konularından birisidir. Bazı araştırmacılar, teknolojinin bu şekilde gelişmesinin geleneksel toplumsal
cinsiyet ayrımlarını ve baskısını ortadan kaldırmaya yardımcı olacağını düşünürken, başka araştırmacılar
teknolojinin geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini daha da pekiştirdiğini ve yeniden ürettiğini savunur. Bu
çalışmada Fi internet dizisi bu sorunsal açısından ele alınmaktadır. Bu dizinin seçilme nedeni geniş kitlelerce
yoğun bir ilgiyle takip edilen ve öne çıkan bir internet dizisi olmasıdır. Dizideki toplumsal cinsiyet algısı ve
biçimlenişi kadın ve erkek karakterlerin özellikleri açısından değerlendirilmektedir. En temelde, 2017 yılında
internet ortamında yayınlanmaya başlayan puhutv’nin ilk orijinal dizisi olan Fi’deki kadınlık ve erkeklik
imajları, ihtiras teması çerçevesinde ele alınmaktadır. Fi dizisinde görsel, işitsel ve yazılı kodlarla inşa edilen
ihtiras merkezli kadınlık ve erkeklik imajı alımlama analiziyle açığa kavuşturulmaktadır. Bu açıdan veri
toplama aracı olarak katılımcı gözlem, katılımcılar üzerinde alımlama analizi ve derinlemesine mülakat
tekniği benimsenmiştir. Özellikle, kültürel çalışmalar geleneğinde izleyicilerin dizi mesajlarını farklı
biçimlerde alımlayabilecekleri dikkate alınarak Stuart Hall’un kodlar ve okuma biçimleriyle ilgili görülerine
başvurulmaktadır.
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2004 yılında kullanılmaya başlanan web 2.0 teknolojisiyle birlikte iletişimin araç ve yöntemleri boyut
değiştirmiştir. Öncesinde izleyici, dinleyici ve okuyucu olan birey artık sosyal ağlarda içeriğin hem üreticisi
hem de tüketicisi konumuna gelmiştir. Sosyal medya platformları dijital kültürün en önemli alanlarındandır.
Birey sosyal ağlar sayesinde daha görünür hale gelmiştir. İçeriğini kendi oluşturduğu bu mecralarda kendine
ait bir alan yaratan birey, benlik sunumu için sosyal ağları uygun bir alan olarak kullanır. Fotoğraflar ise bu
alanda kullanıcının kendini ifade etme niteliği açısından önemli bir parçasıdır. Bireyler kullandıkları
fotoğrafların içeriğine müdahale ederek bu ağlarda benliklerini sunabilmekte ve farklı kimliklerle kendilerini
ifade edebilmektedir. Günümüzde markalar birer statü göstergesi olarak kullanılmaktadır. Markalar ve
toplumsal konum arasında ilişki kuran bireyler benliklerini markalarla özdeşleştirirler. Bireyler için
markaların işlevinden çok sunduğu imaj ve psikolojik tatmin yaratıp yaratmaması önemli hale gelmiştir.
Sosyal medya platformlarında gittikleri mekanların konumunu bildiren, hedef kitlesi daha yüksek
seviyedekilere hitap eden markaları fotoğraflarında etiketleyen ve marka hastaglari kullanan bireyler,
markalar aracılığıyla benliklerini de sunmuş olurlar. Bu çalışmada tüketim kültürü perspektifinden fotoğraf
içerikli bir sosyal ağ olan Instagram’da benlik sunumunun fotoğraflar aracılığıyla nasıl gerçekleştiği
tartışılmaktadır. Bu anlamda 4 farklı Instablogger’ın fotoğraflarında markalar aracılığıyla sundukları benlikler
Lacan, Bourdieu, Sirgy, Veblen ve Goffman’ın konuyla ilişkili yaklaşımları açısından değerlendirilmiştir.
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TÜRK SİNEMASININ ARABESK FİLMLERİNDE BABA VE BABA YOKSUNLUĞU
1

Dr. ÖZLEM ÖZGÜR - Selçuk Üniversitesi - Radyo Televizyon ve Sinema

Babalık erkek ebeveyn ve onun çocuğu arasındaki biyolojik ve sosyal ilişkiyi ifade etmektedir. Babalık
yapmak bir kadını gebe bırakarak ve ondan bir çocuk sahibi olarak akrabalık bağını tanımlamak anlamına
gelir. Babalık aynı zamanda ailelerde ve toplumda erkeklerin hakları, görevleri ve faaliyetlerine dair idealleri
de yansıtmakla birlikte farklı toplumsal yapılarda; benzer bir dizi sosyal uygulamaları ve beklentileri
içermektedir. Türk toplumunda babalık bir erkeğin erkeklik performanslarını başarılı bir şekilde
gerçekleştirdiğinin göstergesidir. Çünkü Türk toplumda erkek çocukları sünnet olarak erkekliğe ilk adımlarını
atar. Ardından gelen askerlik görevini tamamladıktan sonra iş bulan erkekler evlilik için hazırlanır. Evliliğini
gerçekleştiren erkeğin çocuk sahibi olması yani baba olması beklenir. Eğer Türk toplumunda bir erkek
sünnet olmuş, askerlik görevini yerine getirmiş, ardında evlenip çocuk sahibi olmuş ve ailesinin
sorumluluğunu üstlenmiş ise başarılı bir erkek sayılır. Böylece erkeklik performanslarını başarılı bir şekilde
gerçekleştirilmiş sayılır. Erkeğin toplumsal yapı içerisindeki bu konumu kitle iletişim araçlarında da yer
bulmuştur. Hem bir kitle iletişim aracı hem de bir sanat dalı olan sinema da babanın toplumsal yapı
içerisindeki yerini kendine has özellikleri çerçevesinde yer vermiştir. Dolayısıyla sinema pek çok konuda
olduğu gibi aileye ve aile içinde önemli bir konuma sahip babaya ilişkin güçlü temsiller sunmaktadır. Türk
sinemasındaki baba temsillerine genel olarak bakıldığında toplumsal anlamda babalık rolleriyle doğru
orantılı olduğu söylenebilir. Türk sinemasındaki baba karakterleri uzun yıllar çocuklarının hayatlarında etkin
ve önemli rollere sahip olmuşlardır. Filmlerde çocukların sıkıntılarını çözerek kilit roller üstlenen bir güvence
olmakla birlikte, bir o kadar da otoriter kişilikler olarak temsil edilmişlerdir. Otoriter baba temsillerinin yanı
sıra çocuklarına haksızlık eden, ailesine karşı sorumluklarını yerine getirmeyen, kötü kalpli, esrarengiz ve
şiddet uygulayan karakterlerin de varlığı söz konusudur. Ayrıca babanın olmaması yani babasızlık da filmsel
anlatılar içerisinde oldukça yoğun bir şekilde ele alınmıştır. Özelikle 1980’lerde hızla artan arabesk
filmlerindeki acının temel nedenlerinden biri de kimsesizliktir. Bu filmlerde ebeveynlerden birinin özellikle
babanın olmaması ya da görevlerini yerine getirememekte kimsesizlik derin bir acı ile birleşmektedir.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, bu çalışmada babalık kurumunun Türk sinemasının, arabesk
filmlerindeki temsil şifreleri çözümlenecektir. Bu filmlerde babanın nasıl temsil edildiğine, babasızlığın
neden olduğu sorunlara ve bu sorunların çözümlenme biçimlerinin araştırılması planlanmaktadır.
Araştırmada Özgür (2017) tarafından Delphi tekniği kullanılarak, Türk sinemasında babalık temsillerini
bulgulamak amacı ile geliştirilen veri toplama aracının kullanılması planlanmaktadır. Veri toplama aracındaki
parametreler örneklem dahilindeki filmlere yöneltilecektir. Filmlere yöneltilen parametrelerin yanıtları
araştırmacı tarafından değerlendirilerek bulgular haline getirilecektir.
Keywords: arabesk, arabesk filmler, baba, baba yoksunluğu
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KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMDE KULLANILAN ARAÇ VE YÖNTEMLERİN İLETİŞİM SÜRECİNDEKİ
ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA
2

1 Prof. Dr. BAŞAK SOLMAZ - Selçuk Üniversitesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Doktora Öğr. HURİ DENİZ KARCI - Selçuk Üniversitesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Kültürlerarası iletişim denilince akla gelen ilk üç kavram “kültür”, “iletişim” ve “dil” dir ve bu kavramların
birbirleri ile nasıl bir bağ ya da etkileşim içerisinde olduğu birçok bilimsel araştırmaya konu olmuştur.
“Kültürlerarası iletişim”, “kültür”, “iletişim” ve “dil” alanlarında literatür taraması yapıldığında, öne sürülen
görüşlerin ortak noktası bu dört kavramın birbirinden kopuk olamayacağıdır. Bu bağlamda, iletişim kurmada
kullanılan araç ve yöntemlerin, farklı kültürden insanların duygu durumları ile yakından ilgili olduğu
gözlemlenmektedir. Kültürlerarası iletişim sürecinin etkili ve sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesinde etkileşim
içindeki kişilerin birbirlerinin kültürlerini tanımaları, özellikle de dillerini bilmeleri oluşabilecek yanlış
anlaşılmaları engelleyecektir. Kültürlerarası iletişim sürecinde kullanılan araç ve yöntemlerin yalnızca kitle
iletişim araçları ve bu araçların etkin biçimde kullanılması ile sınırlı olmadığı; söz konusu kültürlere ait dillerin
ve bu dillerin özelliklerinin bilinmesinin gerekliliği de unutulmamalıdır. Bu iletişim sürecinin sağlıklı
olabilmesi için kitle iletişim araçlarının ve yabancı dili interaktif olarak kullanılabilmesi, bunun yanı sıra
iletişim sürecindeki duygu ve deneyimlerin kontrol edilebilmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada, yabancı
dil ağırlıklı eğitim veren özel okullarda öğrencilerin kullandıkları kültürlerarası iletişim araç ve yöntemleri ile
ilgili bilgiler sunulmaktadır. Konya’da bulunan dört özel okul örneklem olarak seçilmiş ilkokul, ortaokul, lise
ve üniversite olmak üzere dört ayrı düzeyde anket çalışması yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda kültürlerarası
iletişim kurmada diğer kültürü tanıyıp o kültürün diline hâkim olmak; anlam karışıklıklarını engellemek adına
kaygı, belirsizlik gibi duygu durumları ile başa çıkmak ve kişisel farkındalık konularının önemi ortaya
çıkmıştır. Bu anlamda; kültürlerarası iletişim sırasında kullanılan araçların, kişilerin içinde bulunduğu duygu
durumlarından etkilendiği sonucuna varılmıştır.
Keywords: Kültürlerarası İletişim, Yabancı Dil, Duygu, Kültür, İletişim
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DEVLET VE PİYASA BAŞARISIZLIĞI TEORİSİ TEMELİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ
VAROLUŞSAL GEREKÇELERİ
1

Doç. Dr. HÜLYA EŞKİ UĞUZ - Selçuk Üniversitesi - Yönetim Bilimleri

Batı literatüründe STK’ların mevcudiyetini açıklama noktasında talep yönlü (devlet-piyasa başarısızlığına
dayanan) teoriler baskın bir yere sahiptir. Bu teoriler, STK’ların kökenini klasik iktisat teorisinde aramaktadır.
Klasik iktisat teorisi, tüm etkinliğine rağmen piyasaların özellikle kamu mallarının üretiminde başarısız
olduğunu kabul etmektedir. Teoride bu piyasa başarısızlığı, devletin ekonomiye dahil olması yoluyla bazı
mal ve hizmetlere (hiçbir şekilde piyasalar tarafından üstlenilemeyecek kolluk hizmetleri ile dışsallık
kavramına dayandırılan ve piyasalara bırakıldığında etkinlik sağlanamayan sağlık, eğitim vb. hizmetler)
yönelik talebin karşılanmasını meşru kılmaktadır. Fakat demokrasilerde devletin kamu mallarının
üretimindeki rolü, sosyal tercihlerle yani seçim sonuçlarıyla bağlantılıdır. Demokratik sistemlerde kolektif
malların sunumunun temel aracı olan devlet, yalnızca çoğunluk tarafından dile getirilen ihtiyaçları
karşılayacak, nüfusun alt grupları tarafından dillendirilen talepleri ise dikkate almayacaktır. Bu durumda
özellikle vatandaşlar arasında büyük görüş farklılıklarının bulunduğu hizmetlerde, oyçokluğu ilkesinin bir
sonucu olarak, devlet bu hizmetlerin üretiminde başarısız olacaktır. Yani devlet, hizmetleri ortalama
seçmenlerin taleplerine uygun sunduğu ancak daha farklı ve yüksek beklentilere sahip olanların
beklentilerine cevap veremediği zaman başarısızlığa uğrayacaktır. Piyasa ve devletin başarısızlığı halinde,
STK’ları bir boşluk doldurucu olarak görmek ne kadar doğrudur, yoksa STK’ların köklerini daha derinlerde
aramak ve varlıklarını da bu bağlamda mı açıklamak gerekmektedir. Bu çalışma söz konusu sorulara teorik
bir çerçevede yanıt vermeyi amaçlamaktadır.
Keywords: Devletin Başarısızlığı Teorisi, Piyasa Başarısızlığı Tezi, STK'lar
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KALKINMANIN DÖNÜŞÜMÜ VE YENİ KALKINMA ANLAYIŞI
1

Araş. Gör. FADİME KORKUT - Bingöl Üniversitesi - İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı

Türkiye’de kalkınma konusu kimi zaman Avrupalılaşma, Batılılaşma, kimi zamanda çağdaşlaşma ya da
modernleşme kavramlarıyla ele alınarak tartışılmış, ilerleyen yıllarda Ziya Gökalp’in “muasır medeniyet
seviyesinin üstüne çıkma” ülküsüyle vücut bulmuştur. 1980’li yıllarda devletin görevlerinde meydana gelen
değişim ve dönüşüme paralel olarak kalkınma anlayışı da değişmiştir. Küreselleşmenin bir sonucu olarak
siyasal ve ekonomik alanda devletin küçülmesi, sivil toplum ve yerel yönetimin güçlenmesi, uluslarüstü
kurumların oluşturulması, kalkınma unsurlarını değiştirmiş, kalkınmayı devletlerarası karşılıklı ilişkilere daha
fazla bağlı kılmıştır. Bu çalışmanın amacı, yeni kamu yönetimi anlayışı, küreselleşme ve yeni dünya düzeni
ile birlikte, Devlet Planlama Teşkilatından Kalkınma Bakanlığı’na giden süreci yakından incelemektir. Ayrıca,
bu yeni düzen ile birlikte, bizzat devletin kalkınmayı düzenlemek ve yönlendirmek yerine kalkınmayı
yönetmesinin önemini anlatmaktır. Çalışmanın birinci bölümünde, farklı boyutlarıyla kalkınma kavramı
tanımlanmış ve ortaya çıkışı anlatılmıştır. İkinci bölümde; kalkınmayı modernleşme ile ilişkilendiren
Modernleşme Kuramı ve devletlerin karşılıklı bağımlılık ilişkisi ile açıklayan Bağımlılık Kuramı anlatılmıştır.
Üçüncü bölümde; 1980 sonrası devletin görevlerinde meydana gelen değişime, emperyalizm ve
küreselleşme kavramlarına bağlı olarak kalkınmanın dönüşümü ele alınmış, kalkınma planlarının gerekliliği
tartışılmıştır.
Keywords: Kalkınma, Planlama, Yeni kalkınma anlayışı, Kalkınmanın dönüşümü
Corresponding Author: Araş. Gör. FADİME KORKUT

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
885

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

BİR SİYASAL YÖNETİM BİÇİMİ OLARAK DEMOKRASİNİN TEMEL DAYANAĞI: FELSEFÎ
ANTROPOLOJİK TEMELLİ İNSAN HAKLARI
1

Öğr. Gör. Dr. YUNUS DÜGER - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Dış Ticaret

Bu çalışmanın amacı bir ülkede ve dünya düzeyinde insan haklarının korunmasını güvence altına alan
toplumsal, hukuksal ve siyasal bir düzenin kurulup işleyebilmesinde insana hazır değer yargıları üzerinden
değil, felsefî ontolojik-antropolojik temelli insanın değeri bilgisi üzerinden bakmanın en elverişli yol
olabileceğini göstermeye çalışmaktır. İnsan haklarına dayalı bir devletin ya da siyasal bir yönetimin –örneğin
demokrasinin– kurulup işleyebilmesi, bugüne kadar ortaya çıkan çeşitli insan tasarımlarını bir kenara
bırakmayı ve insan denen varlığın bütününü, yani somut, ontik varlık özelliklerini belirlemeyi gerekli kılıyor.
Aksi halde, siyasal-hukuksal-toplumsal alandaki pek çok bireysel ve kamusal ilişkiler düzeyinde, kişinin
insana özgü olanaklarının geliştirilebilmesini engelleyen çatışmalara ve insan hakları ihlâllerine daha fazla
şahit olacağız. Bu çalışmada insan hakları, hukuksal ve siyasal bir sorun olarak görülmekle birlikte, temelde
felsefî ve etik bir sorun olarak ele alınmaktadır. Dolayısıyla bir devlette insan haklarının korunmasını ve
geliştirilmesini sağlayan bir siyasal yönetimin –örneğin demokrasinin– oluşturulabilmesi ve işleyebilmesi
için, ilk yapılması gereken şey, insan haklarının hem öznesi hem de nesnesi olan “insan” adını alan varlığın
bizzat kendisini görebilmek ve onu çeşitli “insan tasarımları”ndan ayırmak gerekiyor. Çünkü insana insan
tasarımları aracılığıyla bakış, ulusal ve uluslararası düzeyde insan haklarına dayalı siyasal bir yönetimin ya
da devlet anlayışının oluşturulup işlemesinin önündeki en büyük engeldir.
Keywords: Demokrasi, insan hakları, insan onuru, felsefî antropoloji, ontoloji.
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İNSAN HAKLARI AÇISINDAN MÜZAKERECİ DEMOKRASİNİN İRDELENMESİ
1

Öğr. Gör. Dr. YUNUS DÜGER - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Dış Ticaret

Günümüzde demokrasi olumlu her şeyi ifade eden bir kavram haline gelmiştir. Bu açıdan, demokrasinin
insan haklarının korunmasında ve gelişiminde en iyi yönetim biçimi olduğu yönünde yaygın bir görüş
egemendir. Özellikle 20. yüzyıldan günümüze kadar gerek siyaset felsefesi alanında gerekse diğer sosyal
bilimler disiplinlerinde, insan hakları ve demokrasi tartışmaları çoğu kez birlikte ele alındığı için, her iki
kavram birbiriyle karıştırılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, demokrasi teorileri içerisinde sık sık önplâna
çıkartılmaya çalışılan “müzakereci demokrasi” anlayışının gerek teoride gerekse pratikte insan haklarının
korunması ve gelişiminde alternatif siyasal yönetim biçimleri arayışları karşısında bir çözüm olup olmadığını
tartışmaktır. Müzakereci demokrasi çoğu zaman müzakere/tartışma kavramına indirgenmekte ve kararların
ya da normların meşruluğu bu kavram içerisinde aranmaktadır. Başka bir deyişle yasaların ya da kararların
değersel niteliği –adil olup olmaması– ya da geçerliliği, doğrudan doğruya müzakere süreçleriyle
bağlantılanmaya çalışılıyor. Bu çalışma bize gösteriyor ki, müzakereci demokrasi insan haklarının korunduğu
bir yönetim biçimi olabileceği gibi, temel hakların ihlâl edildiği, hatta demokratik usuller yoluyla ortadan
kaldırıldığı bir yönetim biçimi de olabilir. Bu yüzden müzakereci demokrasinin insan haklarının
korunabilmesini sağlayabilecek bir yol olabilmesi için, her şeyden önce müzakereye/tartışmaya insan hakları
açısından sınırlar çizilmesi gerekiyor.
Keywords: Demokrasi, insan hakları, insan onuru, müzakereci demokrasi.
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DEMOKRASİ VE MERİTOKRASİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
2

1 Doç. Dr. FATİH DUMAN - Hitit Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. HAKAN TURAN - Hitit Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Demokrasi kavramı özellikle II. Dünya Savaşı sonrası dönemde neredeyse bir tür kutsallık kazanmış ve karşı
çıkılması mümkün olmayan hegemonik bir anlam çerçevesine sahip olmuştur. Birçok noktada demokrasiyle
uzaktan yakından ilişkisi olmayan rejimler bile kendi sistemlerinin ‘gerçek demokrasi’ olduğunu savunarak
bu söylemin içinde yer almıştır. Ancak demokrasi kavramı etimolojik olarak demos’un iktidarı anlamına
gelmekle birlikte, Batı düşünce tarihinde temellerinin atıldığı Antik Yunan’dan günümüze uzanan döneme
göz attığımızda, demos’un kimlerden oluştuğu, nasıl ve ne şekilde yöneteceği gibi yaşamsal soruların
cevapları kavramın kendi yalın hâlinde mevcut değildir. Bu nedenle bu uzun tarihsel süreçte karşımıza farklı
demokrasi uygulamaları ve kuramları çıkmaktadır. Kavramın başına getirilen çeşitli sıfatlar (doğrudan,
temsili, klasik, modern, liberal, sosyal, çoğunlukçu, çoğulcu, katılımcı, yerel, müzakereci, radikal vb.) içeriği
de bütünüyle farklılaşan değişik demokrasi modellerini/anlayışlarını ifade etmektedir. Ancak entelektüel
düzeydeki bu çeşitlenmenin pratiğe/uygulamaya yansıdığını söylemek mümkün değildir. Günümüzde
modern temsili demokrasi anlayışı yaygınlığını sürdürmektedir. Bu durum Platon’dan beri ifade edilen
demokrasinin içsel paradokslarını gündeme taşımakta ve meritokrasi tartışması da tam bu noktada
karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede yaşanan krizler, çok farklı yönleri bulunmakla birlikte, sonuçları
itibariyle uzun vadede yıkıcı olabilecek bir demokrasi anlayışıyla da yakından ilişkilidir. Bu çalışmanın temel
argümanı, siyasal bir örgütlenme ilkesi olan meritokrasiyi dikkate almayan hatta bir kenara bırakan
demokrasi anlayışının, kısa vadede toplumun belirli kesimlerini mutlu etme ihtimali olmakla birlikte, uzun
vadede genel istikrar ve toplumsal/siyasal süreklilik için ciddi riskler içerdiği vurgusudur. Bu bağlamda
demokratik rejimlerin yozlaşma ve keyfileşme risklerini elimine etmek için mutlaka meritokratik siyasal
örgütlenme tarzıyla meczedilmesi gerekir. Demokrasinin temel ilkelerini çiğnemeksizin, siyasal sistemin
meritokrasinin temel prensiplerine göre şekillendirildiği bir yapı uzun vadede daha kalıcı ve verimli olacaktır.
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Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. HAKAN TURAN

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
887

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN “ÇEVRECİ” ALGILARININ
METAFORLA ANALİZİ
1

Doç. Dr. İLHAN TURAN - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - Sosyal Bilgiler Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. HAKAN TURAN - Hitit Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2

Günlük hayatta en çok kullandığımız söz sanatlarından biri benzetme sanatıdır. Dağarcığında var olan bilgi,
beceri ve tutumlarla hareket eden öğrenciler, soyut kavramlar ile bilinen somut şeyler arasında ilişki kurarak
düşüncelerini ifade etmede metaforik yapılar oluştururlar. Bir düşünceyi benzetme, mecaz ya da metaforla
anlattığımızda dinleyiciyi kendi düşüncemizin içine çeker, onun da bizim hissettiğimizi hissetmesini,
düşündüğümüzü düşünmesini sağlarız. Metaforlar esasen kavramsal dünyamızın resimleridirler. Daha soyut
bir kavramı somut bir kavram kullanarak ona canlılık verirler. Metaforik bir ifade, bilişsel sistemimizin
derinliklerine yer etmiştir ve kimi zaman kültürler arasında ortak paylaşımda olmak koşuluyla paylaştığımız
gerçeklikleri ortaya çıkarır niteliktedirler. Bir metafor parçalarının toplamından daha büyük bir anlam yaratır
ve bize yeni bir farkında olma sunar. Bu araştırma, siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü öğrencilerinin
çevreci kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarma amacına yönelik olarak
gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 360 öğrenci katılmıştır. Araştırma Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde 2016-2017 akademik yılında gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: (1) Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü öğrencilerinin
“çevreci” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir? (2) Bu metaforlar ortak özellikleri
bakımından hangi kavramsal kategoriler altında toplanabilir? (3) Başat kavramsal kategoriler siyaset bilimi
ve kamu yönetimi öğrencilerinin cinsiyeti bakımından farklılık göstermekte midir? Araştırma verilerinin
toplanması için katılımcıların her birinden “Çevreci . . … gibidir, çünkü. . . .” ibaresini tamamlaması
istenmiştir. Araştırma henüz analiz sürecindedir. Elde edilen veriler hem nitel (içerik analizi) hem de nicel
çözümleme teknikleri kullanılarak analiz edilecektir. Araştırma sonucunun siyaset bilimi ve kamu yönetimi
bölümü öğrencilerinin çevresel anlamda dünya görüşlerini anlamada önemli katkılar sağlayacağı
düşünülmektedir.
Keywords: Metafor, çevreci,siyaset bilimi ve kamu yönetimi, öğrenci
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YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARININ BÖLGE EKONOMİSİNE SAĞLAMIŞ OLDUKLARI KATKILAR:
NİZİP MESLEK YÜKSEK OKULU ÖRNEĞİ
1

Doç. Dr. CUMA BOZKURT - GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - İKTİSAT
2 Öğr. Gör. ÖMER YILMAZ - Gaziantep Üniversitesi - İKTİSAT

Yükseköğretim kurumlarının bulunmuş oldukları bölgelere birçok katkısı vardır; eğitimsel, sosyal ve kültürel
katkıları bulunmakla birlikte ekonomik katkıların da önem arz ettiği görülmektedir. Meslek Yüksek
Okulları(MYO)'ya, piyasanın talep ettiği ara elemanlarının kaliteli ve eğitimli bir şekilde yetiştirilmesi
konusunda önemli görevler düşmektedir. Ayrıca MYO’lar da okuyan öğrencilerin yapmış olduğu harcamalar,
personele verilen maaşlar ve diğer harcamalar da dikkate alındığında genel olarak ülke ekonomisine özelde
de bölge ekonomisine çok ciddi katkılar sağlamaktadır. Meslek yüksekokullarının bölge ekonomilerine
yapmış oldukları katkıları daha açık bir şekilde belirlemek için yapılan bu çalışmada öğrencilerin barınma,
gıda, ulaşım, kantin, kırtasiye gibi alanlarda yapmış oldukları harcamalar anket yöntemiyle hesaplanmıştır.
Yapılan çalışmada, bu harcamaların bölgenin gelir ve istihdam seviyesine ciddi katkılar sağladığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Keywords: MYO, Ekonomi, Harcama, İstihdam, Gelir
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BİLGİ-İLETİŞİM VE AR-GE HARCAMALARINA DAYALI YENİ EKONOMİ
1
2
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20. yüzyılın sonlarına doğru bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler son yıllarda
kontrolsüz bir gelişme gösteren küreselleşmenin de etkisi ile önemli bir değişim oraya çıkarmış, ekonomi,
ticaret, finans ve iletişim gibi birçok alanda bu değişimler kendisini yoğun bir şekilde göstermeye başlamıştır.
Özellikle gelişmiş ülkelerde bilginin teknoloji ile birleşimi sonucu üretim de ciddi artışlar meydana geldiği ve
daha kaliteli ürünlerin daha düşük maliyetle ve daha kısa sürede dış piyasaya sürüldüğü görülmüştür. Ar-Ge
harcamalar düşük olan ülkelerin bilgi ve teknoloji gelişiminde uluslararası rekabette geri kaldıkları
görülmüştür. Bu çalışmada bilgi ve teknoloji temelli yeni ekonominin gelişmesine zemin hazırlayan koşullar
ve geleneksel ekonomi ile yeni ekonomi arasında farklar hakkında bir takım değerlendirmeler yapılacak ve
Türkiye özelinde geleceğe yönelik bazı makro ekonomik veriler ışığında önerilerde bulunulacaktır.
Keywords: Bilgi-İletişim, AR-Ge,EKonomi,Finans,Ticaret
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2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİNİN NEDENLERİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ’NE ETKİSİ
1

Öğr. Gör. HASAN TAHSİN YÖYEN - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık

Çalışmada ilk olarak bazı iktisat ekolleri çerçevesinde “ekonomik kriz” kavramı kısaca tartışılmış ve nihai bir
tanıma ulaşılmıştır. Ekonomik krizin tanımlanmasının ardından 2008 Küresel Krizine ve krizin nedenlerine
değinilmiştir. Krizin nedeninin, ABD’de konut fiyatlarının asla düşmeyeceği yönündeki düşüncenin üzerinde
yükselen varlık balonu ve bunu destekleyen kredi balonu olduğu belirtilmiştir. İlerleyen kısımda Türkiye
Ekonomisi bazı makroekonomik göstergeler üzerinden ele alınmış ve küresel krizin etkileri incelenmiştir.
Dünyada uluslararası sermaye akışlarının durduğu, hatta tersine döndüğü ve dış ticaretin azaldığı kriz
döneminde Türkiye’nin, doğrudan yabancı yatırımlar ve ihracat alanlarında olumsuz yönde etkilendiği
görülmüştür. Bu alanlardaki düşüşler de Türkiye’nin milli gelirinin azalmasına ve işsizliğin artmasına yol
açmıştır. Bazı makroekonomik göstergeler üzerinden Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya
ekonomileri ile yapılan karşılaştırmaya göre Türkiye krizden en çok etkilenen ekonomi olmuştur.
Günümüzdeki durum göz önüne alındığında ise Türkiye Ekonomisinin kriz sonrası döneme nazaran daha
düşük büyüme ve istihdam oranlarına sahip olması dikkat çekmiştir.
Keywords: ekonomik kriz, 2008 küresel krizi, Türkiye ekonomisi
Corresponding Author: Öğr. Gör. HASAN TAHSİN YÖYEN
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ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNİN ANAYASAL HAKLAR ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
1

Öğr. Gör. NAGİHAN ÖZKANCA ANDIÇ - Pamukkale Üniversitesi - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2 Araş. Gör. İREM ERASA - Pamukkale Üniversitesi - Maliye

ÖZET: İlk olarak 1999 Marmara Depremi sonrasında bölgenin yeniden yapılandırılması amacıyla, geçici
olarak yürürlüğe giren Özel İletişim Vergisi, 2005 yılında yapılan kanun değişikliği ile kalıcı bir vergi haline
dönüşmüştür. Verginin konusu, genel olarak telekomünikasyon hizmetleridir, mükellefi ise
telekomünikasyon hizmeti sunan işletmelerdir. Vergi konusuna giren hizmetlerin ifası ile özel iletişim vergisi
doğmuş olur. Ancak vergilendirme yetkisi devletin mali kaynak ihtiyacının giderilmesinin ötesinde ekonomik
ve sosyal amaçlarla da kullanılmaktadır. Vergi kanunlarıyla bir kısım vergiyi doğuran olay özendirilmeye ya
da caydırılmaya çalışılmaktadır. Bu yapılırken bazı temel hak ve özgürlükler zedelenebilmektedir. Anayasa
Madde 22’ye göre Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Bu hürriyetin
devletin organları veya üçüncü kişiler tarafından ihlal edilmesi halinde ihlal edenler kanunla cezalandırılır.
Zarar görene maddi ve manevi tazminat ödenir. İşte bu çerçevede Anayasamızın 22. Maddesi olan
Haberleşme Hürriyeti ile Özel İletişim Vergisinin ne derece ilişkili olduğu sorunsalı ortaya çıkmaktadır.
Uluslararası alanda ÖİV açısından neredeyse en yüksek orana sahip olan Türkiye’de, oranların bu kadar
yüksek olması sebebiyle bireylerin anayasal bir hak kaybına uğrayıp uğramadıkları sorunsalı ortaya
çıkmaktadır. Çalışmada devlet egemenliğinin temel dayanağı olan vergilendirme yetkisi özel iletişim vergisi
özelinde irdelenip yine anayasal bir hak olan haberleşme hürriyeti açısından değerlendirilecektir.
Keywords: Özel iletişim Vergisi,Haberleşme Hürriyeti,Anayasal Hak
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MÜKELLEF HAKLARI ÜZERİNDE VERGİ BİLİNCİ; AKŞEHİR ÖRNEĞİ
1

Öğr. Gör. SULTAN ERGE - Selçuk Üniversitesi - Maliye

Vergi yasa ve mevzuatının sık sık değiştirilmesi mükellefler üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Mükellefler
yeni vergiye karşı direnç gösterme eğilimine girmektedir. Bu olumsuzluğun yanı sıra mükelleflerde oluşan
vergi bilinci de analiz edildiğinde vergilerin toplanması devlet tarafından sıkıntıya girebilmektedir. Bu
nedenle mükelleflerin hakları doğrultusunda vergiye karşı izledikleri tutum büyük önem taşımaktadır.
Çalışmamızda ki amaç mükelleflerin kendilerine tanınan haklar üzerinde, vergi bilincini analiz etmektir.
Keywords: Vergi, Vergi Bilinci, Mükellef Hakları
Corresponding Author: Öğr. Gör. SULTAN ERGE

KALKINMADA TARIMIN ROLÜ; AKŞEHİR ÖRNEĞİ
1

Öğr. Gör. SULTAN ERGE - Selçuk Üniversitesi - maliye

Ülke ekonomilerinde tarım sektörünün kalkınmadaki rolü kaçınılmazdır. İktisadi düşünürlerin hemen
hepsinin ilgi alanları olarak üretim- tüketim düzeylerinde çeşitli görüşlerle ekonomide tarım gücü her
dönemde destek görmüştür. Bu destekler karşısında hükümetler, farklı politikalarla tarımın ekonomik
kalkınmadaki rolünü arttırıcı çözüm arayışlarına girmişlerdir. Çalışmamızda Konya ili sınırları içerisinde
bulunan Akşehir ilçesinde, tarım arazilerinin verimliliği ve kullanım alanları doğrultusunda ekonomik
kalkınmaya katkıları analiz edilmiş olup, tarım sektöründe istihdam yaratan girişimciler tespit edilip ilçe
ekonomisine katkıları incelenmiştir.
Keywords: Tarım, istihdam, tarım ekonomisi, kalkınma.
Corresponding Author: Öğr. Gör. SULTAN ERGE
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KDV’DE YENİ DÖNEM: İNGİLİZ MODELİ
1

Araş. Gör. ZEYNEP DEMİRCİ - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi - Maliye
2 Araş. Gör. ORÇUN AVCI - Aksaray Üniversitesi - Maliye

Harcamaların her aşamada vergilendirilmesine dayanan bir tüketim vergisi olan Katma Değer Vergisi (KDV),
3065 sayılı Kanun esas alınarak 1985 yılından itibaren uygulanmaktadır. KDV, KDV Kanunu’nda yer alan
işlemlerin Türkiye’de yapılması ile doğar ve vergi, bu işlemler üzerinden alınır. Verginin konusuna giren
işlemleri yapan gerçek ve tüzel kişiler de mükellef olarak nitelendirilir. KDV, niteliği ve kapsamı gereği hem
gerçek hem de tüzel kişilerin gerçekleştirdiği işlemler sebebiyle en çok uygulanan vergilerden biridir. Ancak
belirli konularda yaşanan sorunlar KDV’nin uygulanmasını güçleştirmektedir. KDVK’nın 1984 yılında
yürürlüğe girdiği düşünüldüğünde, aradan geçen 30 yıldan fazla zamanda daha farklı bir rekabet ortamına
girildiği ve dış ticaret açısından dengesizliğe neden olduğu görülmektedir. Bu sebeple KDVK’da bazı
değişikliklere gidilmesi öngörülmektedir. Anglo-sakson ülkelerden biri olan İngiltere’deki KDV
uygulamasının bu bakımdan örnek alınabilir olduğu düşünülmüş ve KDV’de İngiltere modeli dönemine geçiş
konusu gündeme gelmiştir. Bu modele geçilmesiyle birlikte uygulamada olan KDV’de aksayan yönlerin
düzeltileceği düşünülmektedir. Bu model özellikle iadenin kolaylığı, mükelleflere finansal yük getirmemesi,
istisnalarda sosyal yönlerin ön planda olması, kolay uygulanabilen ve mükellef odaklı bir yapıya sahip olması
sebepleriyle işlemlerin büyük ölçüde rahat yapılabilmesini sağlayacaktır. İlaveten İngiliz KDV modelinde
dijital ekonomiler için özel uygulamalar bulunması da büyük bir önem arz etmektedir. KDV gibi çok özellikli
ve uygulanabilir bir vergide değişikliğe gitme düşüncesine istinaden, tebliğde hali hazırda yürürlükte olan
KDV’nin nasıl olduğu belirtilerek, İngiltere’de uygulamada olan ve Türkiye’de de uygulanması planlanan
modelin temel hatları gösterilecektir. Ayrıca modele geçilmesinin mümkün olup olmadığı, geçilmesi
varsayımı altında faydalarının ve zararlarının neler olabileceği tartışılacaktır.
Keywords: Vergi Sistemi, Katma Değer Vergisi, Katma Değer Vergisi Kanunu, İngiltere Katma Değer Vergisi Modeli.
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TÜRKİYE’DE MÜKELLEF HAKLARI ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
2

1 Araş. Gör. ORÇUN AVCI - Aksaray Üniversitesi - Maliye
Araş. Gör. ZEYNEP DEMİRCİ - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi - Maliye

Vergilendirme sürecinde mükellef ve vergi idaresi olmak üzere iki taraf bulunmaktadır. Genellikle de vergi
idaresi, mükelleften çeşitli bildirimler ve ödevler beklemektedir. Ancak sadece ödevler değil aynı zamanda
çeşitli haklar da söz konusu olmaktadır. Vergilemeye bir de mükellef tarafından bakılmasını sağlayan
mükellef hakları kavramı son on beş yıldır tartışılmaktadır. Bu eğilim bu konuda çalışma yapan birkaç ülkenin
öncülüğünde başlamış ve daha sonra da yayılarak devam etmiştir. Mükellef odaklı, kaliteli hizmet sunma
anlayışını da içinde barındıran bu kavram esasen vergi idaresinin yeniden yapılandırılmasının bir ayağıdır.
Teknolojik gelişmeler ve küreselleşmeyle birlikte mükellef haklarında da çeşitli gelişmeler gerçekleşmiştir.
Bu gelişmeler beraberinde mükellef hakları bildirgelerini de gündeme getirmiştir. Ayrıca vergi bilinci
açısından da mükellef hakları büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple mükellef hakları tartışıldığı günden
günümüze dek önemini korumaktadır. Bu önemi neticesinde mükellef hakları, üzerinde birçok kez çalışılmış,
ancakdaha da çalışılması gereken bir kavramdır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de mükellef hakları alanında
yapılmış olan lisansüstü tezleriincelemektir. Mükellef hakları ile ilgili konunun gündeme geldiği 2000’li
yıllardan 2017 yılına kadar yapılan tezler çeşitli kategorilere ayrılarak analiz edilecektir. Bu kategoriler
tezlerin çalışıldığı üniversiteler, konular, danışmanlığını yürüten öğretim üyesinin ünvanı, yüksek lisans veya
doktora düzeyinde olması şeklinde incelenmektedir. Yapılan çalışma sonucu elde edilen bulgular ile
mükellef hakları alanında tartışılmamış konuların tespit edileceği ve bu anlamda gelecekte çalışma yapacak
olan kişilere yol göstereceği düşünülmektedir.
Keywords: Mükellef Hakları, Lisansüstü Tezler, YÖK, Vergi İdaresi
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KAMUDA İÇ DENETÇİLERİN PERFORMANS DENETİMİ ALGISI
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Kamuda iç denetim kavramı, ilk kez 2006 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
mevzuata girmiştir. İç denetim; uygunluk denetimi, sistem denetimi, performans denetimi, mali denetim ve
bilgi teknolojisi denetimi olmak üzere beş unsurdan oluşmaktadır. İç denetimin önemli bir unsuru olan
performans denetimi mevzuatta; yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin
planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin
değerlendirilmesi şeklinde tanımlanmıştır. Bu çalışma, kamuda çalışan iç denetçilerin performans denetimi
hakkında algılarını konu edinmektedir. Çalışmanın amacı, kamuda performans denetiminin ne derece etkin
olduğunu ortaya koyabilmektir. Bu kapsamda çalışmada derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır.
Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve Denizli illerinde değişik kamu kurumlarında çalışan iç denetçilere, önceden
hazırlanmış sorular yöneltilmiştir. Sonuç olarak; görüşmeye katılan iç denetçilerin kurumlarında bazı
sorunlar yaşadıkları, iç denetimin bütün unsurlarını gerçekleştiremedikleri tespit edilmiştir. İç denetimin çok
yeni bir müessese olması ve iç denetçi sayısının yeterli sayıda olmaması sebebiyle performans denetiminin
etkin bir şekilde yapılamadığı belirlenmiştir.
Keywords: iç denetim, performans denetimi, denetimde etkinlik, iç denetçi
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SEÇİM VAADLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİNE ETKİLERİ TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
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Seçim vaati, seçime katılan siyasi partilerin seçimi kazanmak için oy verecek halka yapmayı vaat ettiği sözleri
ifade etmektedir. Her seçim döneminde seçime katılacak siyasi partiler farklı içerikli seçim vaatlerinde
bulunmaktadırlar. Siyasi partiler tarım ürünlerinin taban fiyatından enflasyonun düşürülmesine,
ekonominin düzlüğe çıkarılacak gün sayısından herkese verilecek iki anahtara kadar çok değişik içerikte
seçim vaatlerinde bulunmuşlardır. 2015 seçiminde siyasal partilerin asgari ücret seviyesinin artışı ile ilgili
seçim vaatleri olmuş ve seçimi kazanan iktidar partisi de seçim sonucunda vermiş olduğu seçim vaadini
yerine getirmiştir. Seçim öncesi 2015 yılı ocak – haziran dönem 1.201,50 TL, Temmuz – Aralık dönemi
1.273,50 TL olan brüt asgari ücret seçim sonrası brüt 1.647 TL’ye yükselmiştir. Asgari ücretin artışı işçi
açısından gelir artışını ifade ederken işletmeler açısından maliyet artışı demektir. Araştırmamızın amacı 448
çalışanı olan bir tekstil firmasının seçim sonrası asgari ücret artışının üretim maliyetlerinde oluşturduğu artışı
ortaya koymaktır.
Keywords: Asgari ücret, maliyet, tekstil
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KÜMELENMEDE KAMU DESTEĞİ AYAĞININ TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
2
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Kümelenme, aynı sektörde faaliyet gösteren, aralarında işbirliği ve aynı zamanda rekabet olan işletmelerin,
onlara mal/hizmet sunan tedarikçilerin, ilgili kurumsal yapıların (üniversiteler, meslek kuruluşları, iş koluyla
ilgili standartları belirleyen ve kontrol eden kurumlar, gibi) aynı coğrafi bölgede yoğunlaşmaları olarak
tanımlanmaktadır. Kümelenme, birbirlerine katma değer ekleyen şirketler, bilgi üreten kurumlar
(üniversiteler, araştırma kurumları, mühendislik şirketleri), destekleyici kurumlar (kamu kurumları,
bankalar, sigorta şirketleri) ve müşteriler tarafından oluşturulmuş ağ yapılanmasını ifade etmektedir.
Kümelenmelerin oluşturulmasında ve devam ettirilmesinde kamu desteğinin varlığı önemlidir.
Araştırmamızın amacı ülkemizde kümelenme için destek veren kamu kurumları, destek şartları ve destek
tutarları hakkında bilgi vermektir. Kümelenmelere verilen kamu destekleri Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK vb. kurumlar
tarafından verilmektedir. Çalışmamızda kümelenmeye destek veren kurumlar, sağladıkları destekler, destek
şartları ve destek tutarları incelenmiştir.
Keywords: kümelenme, kamu desteği, işletme
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TUĞLA FABRİKALARINDA ÜRETİM MALİYETLERİNİN ANALİZİ
2
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Üretim maliyetleri, işletmelerin mamul ve hizmet üretebilmek için katlanılan ölçülebilir fedakârlıklar toplamı
olarak tanımlanmaktadır. İşletmeler için üretim maliyetlerinin doğru bir şekilde tespit edilebilmesi;
faaliyetlerin, çalışma kapasitelerinin, en uygun üretim miktarlarının ve alınacak kararların belirlenebilmesi
açısından önemlidir. Tuğla sektörü, pişmiş kil ve çimento sanayi’nin bir alt koludur. Tuğla fabrikaları,
hammadde olarak kil kullanan ve yaygın olarak inşaat sektöründe kullanılan malzemeleri üretmektedir.
Tuğla üretimi hammadde hazırlama, presleme, kurutma ve pişirme aşamalarından geçerek yapılmaktadır.
Araştırmanın amacı tuğla üretiminde ortaya çıkan maliyetlerin maliyet unsurları ve maliyet merkezleri
açısından tespit ederek maliyetlerin önemini analiz etmektir. Araştırmanın yöntemi gözlem ve görüşmedir.
Birincil kaynaklardan elde edilen veriler kullanılarak araştırma yapılmıştır. Araştırma için Erbaa bölgesinde
üretim yapan günlük üretim kapasitesi 100.000 adet tuğla olan fabrikanın 2015 yılı maliyet verileri
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda üretim maliyetlerinin 317.709 ¨ ve %7’lik kısmı direkt ilk madde ve
malzeme maliyeti, 2.019.127 ¨ ve % 42’lik kısmı direkt işçilik maliyeti, 2.420.197 ¨ ve % 51’lik kısmı genel
üretim maliyeti olduğu tespit edilmiştir. Üretim maliyetlerinin detayları çalışmamızda tartışılmıştır.
Keywords: üretim maliyetleri,tuğla fabrikaları,maliyet analizi
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN MUHASEBE DENETİMİNE ETKİSİ
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Yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda, muhasebede "kayıt tutma" işlevinin önemi her geçen gün
azalmakta ve "danışmanlık ve denetim" işlevi daha çok ön plana çıkmaktadır. İşletmelerde kullanılan
elektronik veri işleme tekniklerinin muhasebe süreçlerine uygulanması gittikçe yaygınlaşmaktadır.
Elektronik veri değişimi, internet ve diğer modern teknolojik gelişmeler, klasik denetim anlayışını yetersiz
hale getirmiştir Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda; muhasebe uygulamalarının da elektronik
ortamda bütünleşik sistemlere dayalı yapılması gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bütünleşik sistemlere dayalı
dünyada ve ülkemizde muhasebe uygulamalarını kapsayan çeşitli yazılımlar söz konusu olup, işletmeler
kendilerine rekabet ve maliyet avantajı sağlayabilecekleri profesyonel ve standart olanlarını tercih
etmektedirler. Denetim, elektronik ortamda bilgisayar aracılığı ile gerçekleştirildiğinde, denetim kanıtlarının
eksiksiz elde edileceği düşünülmemelidir. Bilgisayarlı denetim aslında, doğru ve geçerli denetim kanıtının
nereden elde edileceği sorusuna yol göstermektedir. Denetim programları, özellikle zaman ve personel
tasarruf sağlanarak diğer denetim faaliyetlerine daha çok maddi ve manevi kaynak ayrılabilmesine yardımcı
olmaktadırlar.
Keywords: Denetim,Bilgi Teknolojileri,Muhasebe Bilgi Sistemi,Muhasebe Denetimi
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MUHASEBE DERSLERİNE KARŞI ÖĞRENCİ TUTUMLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR
ARAŞTIRMA
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Bu çalışmanın amacı, muhasebe dersini alan öğrencilerin muhasebe derslerine karşı tutumlarının bilişsel,
duyuşsal ve davranışsal boyutta incelenmesidir. Muhasebe dersini alan öğrencilerin muhasebeye karşı
tutumlarının belirlenmesinin ve belirlenen bu tutumlara karşı öğretim elemanlarının gerekli düzenlemeleri
yapmasının öğretim üzerinde olumlu etkilerinin olacağı düşünüldüğünde böyle bir çalışmanın oldukça
önemli olduğu söylenebilir. Çalışma kapsamında Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki
tüm bölümlerde Genel Muhasebe dersini alan toplam 644 öğrenciye anket çalışması uygulanmıştır.
Toplanan veriler IBM SPSS 22 istatistik paket programına aktarılmış ve analiz edilmiştir. Analizler genel
olarak tüm fakülte öğrencileri bazında, bireysel özelliklerin tutum üzerinde etkisi ve bölümler arasında
öğrenci tutumlarında farklılık olup olmadığının belirlenmesi amacıyla karşılaştırmalı olarak yapılmıştır.
Sonuç olarak, bölüm, cinsiyet, dersi ilk veya tekrar alma durumu, muhasebe dersine çalışma sebepleri,
muhasebe mesleğini seçme durumu ve muhasebe derslerinden memnuniyet durumlarına göre öğrenciler
arasında farklılıkların olduğu yapılan analizlerle ortaya konulmuştur.
Keywords: muhasebe, öğrenci, tutum
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MUHASEBE MESLEĞİNE GİRİŞTE ULUSLARARASI EĞİTİM STANDARTLARI - ULUSLARARASI
EĞİTİM UYGULAMA AÇIKLAMALARI KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE
YETERLİ ÖNEM VERİLİYOR MU?
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2 Araş. Gör. YASİN ŞEKER - Hitit Üniversitesi - Muhasebe ve Finansman ABD

Bu çalışmanın amacı muhasebe meslek mensubu olabilmek için Türkiye’deki mevcut sistemde var olan
eğitim ve sınav içeriklerinde bilgi teknolojilerine verilen önemin, Uluslararası Eğitim Standartları (IES) ve
Uluslararası Eğitim Uygulama Açıklamaları (IEPS) kapsamında incelenerek değerlendirilmesidir. Günümüzde
bilgi teknolojilerinin kullanımı her alanda olduğu gibi muhasebe alanında da oldukça gelişmiştir. Bu nedenle
muhasebe meslek mensuplarının bilgi teknolojilerini iyi derecede kullanmaları elzem bir konum almıştır. Bu
çalışmada öncelikle uluslararası ve ulusal muhasebe meslek örgütleri hakkında bilgilere yer verilmiştir. Daha
sonra TÜRMOB-TESMER tarafından yapılan muhasebe meslek mensubu olabilmenin ilk aşaması olan staja
giriş sınavının, stajyer eğitim programlarının ve meslek mensubu olabilmek için yapılan yeterlilik sınavlarının
içerikleri incelenmiştir. İlgili sınavlar ve stajyer eğitimi incelenirken IES ve IEPS kapsamında bilgi teknolojileri
hakkında var olan açıklamalar ele alınmış ve bu bağlamda Türkiye’deki mevcut sistemde bilgi teknolojilerin
varlık düzeyi saptanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, TÜRMOB-TESMER’in e-use sistemi (e-Stajer Eğitimi
Modülü) üzerinden stajyerlere verilen eğitim toplam 9 dönemden ve 42 dersten oluştuğu tespit edilmiştir.
Ayrıca bu dönemlerde stajyerlere toplam 8.159 slayt izletilmekte olduğu ve bu slaytların 320’sinde bilgi
teknolojileri hakkında bilgi ve açıklamalar yapıldığı ve mali müşavirler için bilgi teknolojilerinin önemi ise 5
slaytta açıklandığı ve sınavlarda ise bilgi teknolojilerine yer verilmediği belirlenmiştir.
Keywords: Muhasebe Eğitimi, Uluslararası Eğitim Standartları, Uluslararası Eğitim Uygulama Açıklamaları, Bilgi
Teknolojileri,TÜRMOB
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TRANSFER PRİCİNG, ACCORDİNG TO RESPONSİBİLİTY ACCOUNTİNG AND REPORTİNG
STANDARDS BY DEPARTMENTS IN HEALTH BUSİNESS: PRACTİSE İN A PUBLİC HOSPİTAL
Öğr. Gör. Dr. ALİ KAHRAMANOĞLU - Selçuk Üniversitesi - İşletme
Prof. Dr. DURMUŞ ACAR - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - İşletme

1
2

Responsibility Accounting is a management control system used together with management accounting
and cost accounting established to provide management control of complex structured businesses. This
system is aimed to performance improvement and cost reduction in complex health company by giving
responsibility to the managers of the lower-level units and adoption to the centrifugal management system.
In this study; one of the large-scale public hospital called "City Hospital"’s annual financial data, trial balance
reports and accounting records are examined and responsibility reports for all departments are prepared.
Radiology and Laboratory unit’s revenues are transposed by “Transfer Pricing” as the sum of payment
transactions. In this way, radiology and laboratory units are evaluated as a profit center and It is given the
opportunity to examine more transparent accountability report to all other units and it is given the
opportunity to examine more transparent accountability report to all other units. At the end of the transfer
pricing based on the cost; it is seen that the Radiology unit income is 15.807.741,45 tl and laboratory unit
is 11.972.422,09 tl. At the end of transfer pricing on the based on market prices; it is seen that the income
of the radiology unit is 17,704,670,42 tl and the laboratory unit is 13,648,561,18 tl. *This paper was derived
from a doctorate thesis prepared by Ali KAHRAMANOĞLU at Süleyman Demirel University,Turkey, in
Business Administration.
Keywords: Responsibility Accounting, Health Business, Hospital Costs, IFRS 8: Operating Segments Standard, Transfer Pricing
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TÜRKİYE’DEKİ KAMU VE ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ANALİTİK
HİYERARŞİ PROSESİ VE GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
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Çalışma, Türkiye’de faaliyet gösteren kamu ve özel 12 bankanın 2010-2016 dönemindeki finansal
performanslarını, Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), Gri İlişkisel
Analiz (GİA) yöntemlerini kullanarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda öncelikle AHP
yöntemiyle bankalarla ilgili finansal oranların önem dereceleri belirlenip ağırlıkları hesaplanmış, daha sonra
GİA yöntemiyle bankaların performanslarına yönelik gri ilişkisel dereceler hesaplanmıştır. AHP, 1977’de
Thomas Saaty tarafından geliştirilen çok kriterli karar verme tekniklerindendir. Yöntem, karar analizlerinde
çok sayıda faktörü kriterler ve alternatifler arasında ikili karşılaştırmalar yaparak daha anlaşılır hale getirerek
alternatifler arasından seçme, sıralama, sınıflandırma yaparak önem ağırlıklarını, öncelikleri belirlemektedir.
1982’de Prof.Julong Deng tarafından ortaya atılan GİA; çok kriterli karar problemlerindeki belirsizliklerin
analizinde kullanılan bir yöntemdir. Yöntemde öncelikle, alternatif performanslar mukayese edilebilir seriye
çevrilerek serilere uygun referans serisi tayin edilir. Sonrasında, mukayese edilebilir serilerin tamamı ve
referans seri arasındaki gri ilişkisel katsayısı - derecesi hesaplanarak en yüksek dereceli alternatif en iyi
seçenek olarak belirlenir (Meydan, Yıldırım ve Senger, 2016: 154). Uygulamanın veri seti, 3’ü kamu, 9’u özel
toplam 12 bankanın 2010-2016 dönemindeki mali tablolarındaki finansal oranlardan oluşmaktadır.
Uygulamada ele alınan bankaların finansal oranları Türkiye Bankalar Birliği resmi sitesinden elde edilmiştir.
Çalışmada finansal performans değerlendirmesinde kullanılan likidite, aktif kalitesi, sermaye yeterliliği ve
kârlılık oranlarından oluşan 14 finansal oran ilgili literatür taramasından, uzman görüşlerinden
faydalanılarak oluşturulmuştur. Daha sonra bankalarda finansal performans değerlendirilmesini sağlayan
her bir kriterin ağırlıkları AHP yönteminden yararlanarak belirlenmiştir. Kriterlerin ağırlıklarının
bulunmasında, bankacılık alanında uzman kişilerden faydalanılmış, son olarak GİA yöntemi ile bankaların
finansal performansları analize tabi tutulmuştur. Çalışmada kârlılık oranları ve likidite oranlarının banka
performansının değerlendirilmesinde en fazla öneme sahip kriterler olduğu belirlenmiştir. Yapılan analizler
sonucunda finansal performansa göre sıralamanın kamu bankaları için Ziraat, Vakıflar ve Halk Bankası; özel
bankalar için Anadolu Bankası, Akbank, Şekerbank şeklinde gerçekleştiği görülmüştür. Finansal göstergeler
açısından kamu bankalarında kârlılık oranlarının, özel bankalarda aktif kalitesi oranlarının finansal
performansta önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords: finansal performans,bankacılık sektörü,analitik hiyerarşi prosesi,gri ilişkisel analiz
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PROMETHEE VE MAUT YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA:
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İnsanlar yaşamlarının her adımında karar verme durumunda kalırlar. Karar verme; en genel anlamda belirli
alternatifler arasından belirli kriterlere göre bir seçim yapma eylemi olarak tanımlanabilmektedir. Bu
noktada karar vericiler, çok sayıda alternatif içinden kendileri için en uygun olanı seçmek için bir öncelik
sıralaması yapmayı arzu ederler. Bu gibi durumlarda optimum kararı vermede sıklıkla karşılaşılan çok kriterli
karar problemlerinin çözümü için pek çok teknik geliştirilmiştir. Bu çalışmada çok kriterli karar verme
tekniklerinden PROMETHEE ve MAUT yöntemlerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi hedeflenmiştir. Bu
amaçla, çalışmada Karadeniz bölgesinde yaşayan bireylerin çalışma hayatına ilişkin yaşamış oldukları bazı
sorunlar kriter olarak alınmış ve her iki yönteme göre iller bakımından söz konusu durum açısından bir
yoğunluk sıralaması yapılmıştır. Araştırmanın verileri 2013 yılı TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırmasından
alınmış olup kriterlerin ağırlıklandırmasında Entropi yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak, PROMETHEE ve
MAUT yöntemlerine göre iki farklı sıralama elde edilmiş ve bu sıralamalar arasındaki benzerlik Spearman
Sıra Korelasyon katsayısı ile incelenmiştir. Sıralamalar arasında %99.6 benzerlik tespit edilmiş ve iki
yöntemin birbirine yakın bir sıralama yaptığı gözlemlenmiştir.
Keywords: çok kriterli karar verme,promethee, maut, entropi, karadeniz bölgesi
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Çalışma hayatının kadına sunduğu, ekonomik özgürlük, yeni bir sosyal çevre, kendine güven ve kişiliğinin
gelişmesi, toplumsal statüsünün yükselmesi gibi etkenlerden kopmak istememesi, çalışma yaşamı içerisinde
girişimci olmak istemesine en büyük etkenlerdendir. Fakat kadın girişimciler, iş dünyasında birçok engel ve
problemlerle karşı karşıyadır. Bu problemler kadınların öz girişimcilik özelliklerinin gelişmesine engel
olabilmektedir. Bireylerin sahip oldukları bağımsız davranma arzusu, yaratıcılık gibi bazı kişilik özellikler
girişimci olabilmek için aranan yeteneklerdir. Bu özellikler öz girişim yetenekleri olarak isimlendirilmektedir.
Öz girişimcilik yetenekleri, girişimcilerin bağımsız davranma arzusu ve yaratıcılık ifadesi olarak işe kendi
başına sahip olduğu ve kendi başına faaliyetlerini sürdürdüğü görülmektedir. Bu çerçevede pek çok
girişimcinin kendi işini kurduğu ve risk almaktan hoşlandığı görülmektedir. Literatürdeki çalışmalar
incelendiğinde öz girişimcilik yetenekleri olarak bazı kavramlar ön plana çıkmaktadır. Bunlar; risk alabilme,
baskı, stres ve belirsizlik altında çalışabilme, vizyoner olma, diğer kişi ve çalışanlarla sağlıklı bir iletişim
kurabilme, pazarın ve tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına odaklanabilme, bağımsız davranabilme, kendini
merkezde gören olayların üstüne gitmede ısrarcı olma ve içsel bir kontrol hissine sahip olma gibi kişilik
özellikleri sayılmaktadır. Bu çalışmanı amacı, kadınların girişimci olmalarına yönelik öz girişimcilik
yeteneklerinin ana ve alt boyutlarının ve bu boyutların önem derecelerinin belirlemektir. Bu bağlamda
Konya ilinde faaliyette bulunan kadın girişimcilere yönelik bir anket çalışması gerçekleştirilmiş ve istatistiksel
sonuçlar ortaya konulmuştur. Araştırmanın örneklemini Konya ilinde faaliyet gösteren kadın girişimciler
oluşturmaktadır. Yüz yüze ve online anket yöntemi ile toplanan veriler istatistiksel paket program ile analiz
edilerek sonuçlar öneri ve yorumlarla ortaya konulmuştur. Kadınların öz yeteneklerinin ana ve alt
boyutlarına ilişkin faktör analizi ve boyutların önem dereceleri için friedman testlerinden yararlanılmıştır.
Yapılan bu analizlerle öz girişimcilik yeteneği incelendiğinde; bu yetenekler kadın girişimcileri diğer
kadınlardan ayırıcı temel yetkinlikler olarak ortaya çıkmaktadır. Bireylerin sahip oldukları bazı kişisel
özellikler girişimci olabilmek için anahtar nitelikte özellikler taşıdığı görülmüştür.
Keywords: KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ, ÖZ GİRİŞİMCİLİK ,GİRİŞİMCİLİK
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İŞİN ÖZELLİKLERİ İLE SANAL KAYTARMA ARASINDAKİ İLİŞKİ: KAMU VE ÖZEL SEKTÖR
ÇALIŞANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Öğr. Gör. NEZAHAT KOÇYİĞİT - Necmettin Erbakan Üniversitesi - İşletme
Doç. Dr. ALİ ASLAN ŞENDOĞDU - Necmettin Erbakan Üniversitesi - İşletme

1
2

Küreselleşen dünya, gelişen teknoloji, değişen çalışma koşulları ve örgütsel yapılanmalar işletmelerde yeni
kavramları ortaya çıkarmaktadır. Son dönemlerde internet kullanım oranının artması ile birlikte bu
kavramlara bir yenisi daha eklenmiştir. Sanal kaytarma; çalışanların iş yerlerinde kendilerine sunulan
internet erişim olanaklarını, mesai saatleri içerisinde yerine getirmek zorunda oldukları görevin haricinde,
bireysel amaçlarına yönelik kullanmaları olarak ifade edilmektedir. Çağımızın en önemli iletişim araçlarından
birisi haline gelen internet, örgütlerde pek çok işin yerine getirilmesinde kullanılmakla birlikte, iş gören
motivasyonunu olumsuz yönde etkilememesi adına esnek kullanım alanlarına sahiptir. Bu durum özellikle
bireylerin çalışma saatleri içerisinde görev alanları tanımında yer almayan konularda, zamanlarını çeşitli web
sitelerinde harcamalarına olanak tanımaktadır. İnternetin iş yerlerinde herhangi bir kısıtlama olmadan
kullanımı, odaklı çalışma süresi eşiği son yıllarda azalma gösteren iş görenlerin zamanlarının büyük bir
kısmını kişisel çalışmalarına ayırmalarına neden olmaktadır. Bu çerçevede araştırmanın amacı, Konya ilinde
faaliyet gösteren bir vakıf üniversitesi ve devlet üniversitesi çalışanlarının yaptığı işin özelliklerinin sanal
kaytarma davranışlarına yönelik etkisinin saha çalışması neticesinde elde edilen bulgular ile analiz
edilmesidir. Araştırmanın alt amacı ise, çalışanların demografik özellikleri açısından sanal kaytarma
davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırma
bulgularına göre sanal kaytarmanın kontrolü için yöneticilere ve araştırmacılara yapılacak öneriler
doğrultusunda katkı sağlaması beklenmektedir.
Keywords: Sanal kaytarma davranışı, işin özellikleri, vakıf ve devlet üniversitesi çalışanları
Corresponding Author: Öğr. Gör. NEZAHAT KOÇYİĞİT

THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS IN THE MANAGEMENT OF POWER AND DEPENDENCE
RELATIONS IN ORGANIZATIONS
2

1 Prof. Dr. RİFAT İRAZ - Selçuk Üniversitesi - İşletme/Yönetim ve Organizasyon
Araş. Gör. MEHTAP ÖZTÜRK - Selçuk Üniversitesi - İşletme/Yönetim ve Organizasyon

Resource dependence is a theory that explains how organizations that are open systems get resources that
are the key to maintaining their existence. This theory is based on the organizations that are treated as
political constructs, the relations with the environment, and the concept of power that reveals dependency
relations in organizations as well as dependency relations that emerged during resource acquisition. The
concept of power in the theory of resource dependency is the determinant of organizational behaviors both
in the relations within the organizational processes and in the relations with the actors in the decisions and
in the external environment. Taking into account that decision-making processes in organizations have a
political character and that organizations can be perceived as a coalition in a political sense, this study
examines the power and dependency relationships among the sub-units of organizations. In examining
these relations, we have used the social network theory, which focuses on the relationships between actors
and their qualities. The result of power and dependence relations among the sub-units in organizations is
assessed within the framework of the emerging social networks, strong ties, weak ties and structural holes.
The proposal put forward in the study was tested on a holding operating in the food sector and it was
concluded that organizations tend to use weak ties to reduce the power imbalance resulting from high
dependency relations among the sub-units.
Keywords: Resource Dependency Theory, Social Network Theory, Social Network Analysis
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GÖZETLEME KULESİ OLARAK KONYA EREĞLİ ULU CAMİİ MİNARESİ
1

Lisans Öğr. ABDULLAH ULUÇAY - NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ - TARİH
2 Diğer HİLMİ EREL - SERBEST - TARİH

Minare, sözlükte “ışık veya ateş çıkan / görünen yer” anlamındaki Arapça menâreden ( )اﻟﻤﻨﺎرةgelmektedir.
Bazı bölgelerde aynı anlamda mi’zene kelimesi de (ezan okunan yer) kullanılmaktadır. Minarelerin kökeninin
Türkistan’da (Orta Asya) ve İran’daki işaret ve haberleşme (ateş) kulelerine, Suriye’deki gözetleme ve çan
kulelerine, Akdeniz ülkelerindeki deniz fenerlerine veya Doğu’daki Hint zafer abidelerine dayandığına ilişkin
farklı görüşler vardır. Konya ilinin Ereğli ilçesinde bulunan Ulu Cami’nin minaresinin bazı müelliflerin
yazılarında belirttiği şekliyle gözetleme kulesi olarak kullanıldığı sabittir. Minarede bulunan “Sinetün”
sözcüğü, ebcet hesabına göre, H.510 (M.1116) yılında yapıldığına işaret ettiği söylenmektedir. Bu tarihlere
bakıldığında ise Selçuklu Sultanı I. Mesut devrine ait olduğu hakkında görüş birliği vardır. O dönemde inşa
edilen minareler incelendiğinde ise Aksaray Kızıl Minare (Eğri Minare) mimari tarzdan en yakın olanıdır.
Mimari tarzdan yakın olmasına rağmen aralarında 10 metre gibi bir yükseklik farkı mevcuttur. Cami
yapımında kullanılan mimari parçaların yakın çevrede bulunan Roma hamamından sağlanmış olma ihtimali
yüksektir. Ereğli Ulu Camii’nin mimari açıdan kaidesi, yüksekliği gibi sebeplerden dolayı diğer minarelerden
farklı olduğu söylenebilir. Bu sebeplerden dolayı minarenin Tarsus’tan başlayıp İstanbul’da sona eren
haberleşme hattı üzerinde bulunan gözetleme kulelerinden biri olduğu düşünülebilir.
Keywords: Ereğli, Ulu Cami, minare, gözetleme kulesi
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ÜÇ TEMEL ESERDE CENGİZ HAN'IN SOYU
1

Doktora Öğr. BİLEN YILMAZ - Hacettepe Üniversitesi - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Ortaçağ tarihi araştırmalarında üzerinde en çok durulan ve belki de bunu en çok hak eden konuların başında
Moğollar gelmektedir. Dünya tarihinin genel akışına doğrudan veya dolaylı olarak yön veren Moğolların tabu
haline gelen lideri Cengiz Han’ın soyu meselesi araştırmaların en hassas noktasını teşkil etmektedir. 13.
yüzyılda inanılmaz bir hızla büyümeye başlayan ve komşu toplumlar için büyük bir tehlike haline gelen bu
siyasi yapının tarihsel arka planı sağlam bir kurgu üzerine oturtulmalıydı. Dahası, kurucusu olan efsanevi
lider Cengiz Han’ın doğaüstü bir soy anlatısı ile dünya kamuoyuna takdim edilmesi gerekiyordu. Bu ihtiyaca
cevap verecek nitelikteki eserlerin başında yazarı bilinmeyen Moğolların Gizli Tarihçesi gelir. Zamanla geniş
coğrafya ve kültürlere karışan bu büyük siyasi teşekkülün geçirdiği sosyal dönüşümler, yazılan şecerelere de
etki etmiştir. Şamanizm çerçevesinde saf bir Moğol tasviri yapan Moğolların Gizli Tarihçesi’nden sonra
kaleme alınan Şecere-i Terakime ve Altan Topçi adlı eserler, Türk-İslam ve Budizm kültür dairesi içinde
verilmiş olan ürünlerdir. Bu bakımdan adı geçen üç eser, Cengiz Han’ın soyu üzerine yapılacak
tartışmalardaki en karakteristik kaynaklar olarak değerlendirilmektedirler. Çalışmanın amacı, Cengiz Han’ı
günümüz ırk ve kültürleriyle ilişkilendirmek değil; onu efsanevi şekilde anlatan şecere eserlerindeki yaklaşım
tarzını belirlemektir. Soyun asaleti ve tanrısallığı gibi temel benzerlikler sabit kalmakla birlikte, güç ve
kudretin filizlendiği kültür ortamının üç eserde de farklı yansıtıldığı tespit edilmiştir.
Keywords: Cengiz Han, Soy, Moğolların Gizli Tarihi, Şecere-i Terakime,altan topçi
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İSTİLA YILLARI VE MOĞOL İMAJI
1

Doktora Öğr. BİLEN YILMAZ - Hacettepe Üniversitesi - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Benzerleri ile karşılaştırılamayacak kadar elverişsiz koşullar altında kurulup, tarihin tanıklık ettiği en büyük
imparatorluğu kuran Moğolların, istila yılları olan 13. yüzyıldaki imajını belirlemek, bu çalışmanın temel
amacıdır. Uzun yıllar birbiriyle mücadele edip sonunda yorgun düşen Hıristiyan ve İslam dünyası için
alışılmışın dışında bir düşman beliriyordu. Çin için de durum aynıydı. Üstelik henüz bu düşmanın neye
benzediği tam olarak bilinmiyordu. Zihinlerdeki Moğol imajını belirleyen temel unsurun korku olduğu açıktır.
Yüzyılın ortalarına gelindiğinde bu unsur değişmeye başlamış ve yerini meraka bırakmıştır. Bu merak
sayesinde Moğollar tanınmış ve alınacak önlemler belirlenmiştir. Binlerce kilometre yol kat ederek
imparatorluk merkezine ulaşan elçi ve seyyahların gözlem ve raporları, Moğollar hakkındaki yargıların daha
gerçekçi kalıplara oturmasını sağladı. Fiziki tasvirlerinden, sosyal hayatlarına, idari ve askeri teşkilatlarından,
psikolojik tahlillerine kadar çok yönlü olarak Moğolların tanıtıldığı bu çalışmanın öncelikli kaynaklarını Moğol
istilasının en şiddetli yaşandığı coğrafyalarda verilen ilk elden ürünler oluşturmuştur. Daha sonra bu eserleri
referans gösteren ikincil kaynaklardan yararlanılmıştır. Çalışma sonunda, 13. Yüzyıl dünya siyasi hafızasında
önemli bir yer edinmiş olan Moğollar hakkındaki imajın hayalden gerçeğe dönüşüm süreci belirlenmiş oldu.
Araştırmamızın, yapılacak olan Moğol sosyal tarihi çalışmalarına ilave perspektifler kazandırması
umulmaktadır.
Keywords: Moğol imajı, istila yılları, 13. yüzyıl, korku
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ORTAÇAĞDA BİR MESLEK OLARAK MASKARALIK VE MASKARALAR
1

Yrd. Doç. Dr. ZÜRİYE ORUÇ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

Maskaralar şaka, taklit ve güzel sözlerle hizmetinde bulunduğu kişiyi eğlendiren, yüzünü güldüren ve
geçimlerini, meslek haline getirdikleri bu iş ile sağlayan kişilerdir. Onların, içinde bulundukları ortamı
neşelendirmesini veya hizmetinde bulunduğu kişiyi güldürebilmesini sağlağan söz ve davranışları aynı
zamanda dönemin mizah anlayışını yansıtır. Araştırmanın amacı Ortaçağda bir meslek olarak maskaralık ve
maskaralar hakkında bilgi vererek özellikle hükümdarların hizmetine giren maskaraların hükümdarlarla olan
ilişkilerine dönem kaynaklarına müracaat ederek ışık tutmaktır. Bunun sonucunda, maskaraların güç, otorite
ve servet sahibi kişilerin, bilhassa hükümdarların hizmetine girdikleri, eğlence meslislerinin bir parçası
oldukları görülmüştür. Bununla birlikte kaynaklarda bazen hüküm sahibi kişilerin, maskaraların da içinde
bulunduğu eğlence meclislerinde fazla zaman harcaması eleştirilmiş bazen de maskaraların bazı sözlerinden
veya taklitlerinden ötürü öldürülebildikleri görülmüştür.
Keywords: maskara, ortaçağ, meslek
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SELÇUKLU’DA SİYASET, KADIN VE SIHRİYET
1

Yrd. Doç. Dr. ZÜRİYE ORUÇ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

Kadının her alanda olduğu gibi siyasetteki rolü ve konumu da kültürlere ve çağlara göre değişir. Ortaçağ Türk
devlet yönetimine ve siyasetine daha ziyade “anne” ve “eş” sıfatları ile dahil olan kadının adına, kurulan
sıhriyet bağları sebebiyle devletlerin dış ilişkilerinde ve siyasetinde de rastlamak mümkündür. Devletler
öteden beri sıhriyete, birbirleri ile ilişkilerinin geleceğine yön vermek veya ilişkileri kuvvetlendirmek
amacıyla önem vermiştir. Çalışmanın amacı Selçuklu siyasetinde kadının varlığına ve sıhriyete işaret
etmektir. Bu doğrultuda dönem kaynakları incelenerek bilgi verilmiştir. Çalışma sonucunda Selçuklu
devletlerinin sıhriyete önem verdikleri, sıhriyet bağı kurulan devletlerle ilişkilerde kadının kimi zaman
önemli bir rolü olduğu, sıhriyetin devlete avantaj kazandırmanın yanı sıra bazı gerginliklere de sebebiyet
verebildiği ortaya konulmuştur.
Keywords: Selçuklu, kadın, siyaset, sıhriyet
Corresponding Author: Dr. ZÜRİYE ORUÇ

SELÇUKLU HÜKÜMDARLARINDA TARİH VE MİLLET BİLİNCİ
1

Yrd. Doç. Dr. ZÜRİYE ORUÇ - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

Bir milletin var oluşunu sağlamlaştıran, kültür ve medeniyetini koruma altına alan en önemli unsur millî bir
bilince sahip olmasıdır. Türk devletlerinde tarihin ilk dönemlerinden itibaren istisnaları olmakla birlikte,
genel itibariyle bu bilincin sağlamlığına şahit olmaktayız. Bundan dolayı bugün Anadolu’daki kültüre
bakıldığında Orta Asya’dan pek çok iz bulunabilmektedir. Bunun sağlayıcılarından biri de hiç şüphesiz Türk
hükümdarlarıdır. Onların bilinç ve hasletleri geçmişin bugüne taşınmasında etkili olmuştur. Bu çalışmanın
amacı Selçuklu hükümdarlarının tarihe, kendi öz tarihlerine ve milletine dair bilincin, farkındalığın ve
bağlılığın dönem kaynakları incelenerek ortaya konmasıdır. Bunun sonucunda özellikle hükümdarların
birbirleri ile mektuplaşmalarında ve konuşmalarında bu bilince ve bilgiye sahip olduklarını ortaya koyacak
cümleler sarf ettikleri, geçmişlerindeki güç ve başarının onları motive ettiği, ataya ve töreye bağlılığa önem
verdikleri görülmüştür.
Keywords: Selçuklu, hükümdar, tarih, millet, bilinç
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İSLAMİYET ÖNCESİ ARAP DİPLOMASİSİNİN İSLAMÎ DÖNEM SİYASİ YAPILANMAYA ETKİLERİ
2

1 Yrd. Doç. Dr. MEHMET ALİ KAPAR - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - tarih
Öğr. Gör. FATİH DELEN - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Kazımkarabekir meslek yüksekokulu

Uluslararası ilişkilerin barışçıl yol ve araçlarla yürütülme sanatı olarak tanımlanabilecek olan diplomasi,
devletler arasındaki ilişkilerin görüşmeler yoluyla yürütülmesidir. İlk diplomasi örneklerinin tarihte ilk içtimai
örgütlenmelerin görülmeye başladığı dönemle birlikte ortaya çıktığı düşünülmektedir. Arap Yarımadası’nda
kurulmuş olan siyasi örgütlenmeler de kendi içerisinde bu diplomatik teamüllerden uzak kalmamış ve bir
diplomatik birikim oluşturmuştur. İslâm öncesi Arabistan’ın siyasî yapısının temelini oluşturan kabile düzeni
kendi içerisinde bağımsız bir olgular bütünü oluşturmuştur. Bu nedenle her bir kabile diğer kabile
düzenlerinden farklılıklar göstermiştir. Her biri kendi başına bir siyasi oluşum gibi hareket eden bu kabileler
birbirleriyle çoğu zaman ittifaklar kurmuşlar, rakip kabilelere veya kendilerini tehdit eden dış tehlikelere
karşı antlaşmalar yapmışlardır. Bu durum kabilelerin birbirlerine karşılıklı iki devlet gibi hitap etmelerine
neden olmuştur. Hz. Peygamber’in getirdiği evrensel mesajın daha iyi anlaşılabilmesi için İslâm’ın doğduğu
bölge ve dönemin iyi araştırılması gereklidir. Son Peygamber’in geldiği toplumu ve bu toplumun temel
dinamiklerini bilmeden İslâm’ı ve onun temelleri üzerine kurulmuş olan İslam Devleti’ni doğru anlamak,
İslâm tarihinin ilk dönemlerindeki olayları isabetli bir şekilde tahlil edebilmek mümkün değildir. Özellikle Hz.
Muhammed (sav)’in diplomatik faaliyetlerinin anlaşılabilmesi için İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda
mevcut diplomatik teamüllerin bilinmesi şarttır. Zira bu teamüllerin bir çoğu İslami dönemde de varlığını
devam ettirmiştir. Bu çalışmamızda İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda uygulana gelen diplomatik
faaliyetler ortaya konularak bunların İslami dönemdeki siyasi teşkilatlanmaya olan etkileri incelenecektir.
Keywords: Hz. Muhammed, Diplomasi, Cahiliye, Arabistan, Elçilik, Sifaret
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NİZAMİYE MEDRESELERİ’NİN TÜZEL KİŞİLİK MESELESİ
1

Araş. Gör. NADİR BAŞTÜRK - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD

Nizamiye Medreseleri’nin tarihteki ilk yükseköğretim kurumları olduğu yadsınmaz gerçektir. Her ne kadar
Selçuklular’dan önce medreseler kurulmuş olsa da Büyük Selçuklu Dönemi’nde kurulan Nizamiye
Medreseleri devlet destekli kurumlar olması, öğretim üyelerine maaş ve öğrencilere devlet tarafından
burslar sağlanması, eğitim ve öğretimin parasız olması açısından farklılık arz etmektedir. Batılı
araştırmacıların bir kısmı Nizamiye Medreseleri’ni bir yükseköğretim kurumu saymamak için tüzel kişilik
olarak ortaya çıkmadığını, yani devlet kurumu olmadığı iddia etmektedirler. Bunun için Bağdat Nizamiye
Medresesi’nin bir duvarında “Nizamiyye” yazmasına atıf yaparak, Nizamülmülk’ün şahsı tarafından kurulan
kurumlar olduğunu savunmuşlardır. Bu yüzden de Nizamiye Medreseleri’nin üniversite sayılamayacağı ve
üniversitelerin 12. yüzyılda bir tüzel kişilik (corporation) olarak Hıristiyan Batı’da ortaya çıktığını
savunulmaktadır. Nizamülmülk, Sultan Alp Arslan’ın 455/1063’te resmen sultan ilan edilmesine müteakip,
Alp Arslan tarafından Selçuklu vezirliğine getirilmiştir. Nişabur Nizamiye Medresesi’nin 455/1063 yıllarında,
Bağdat Nizamiye Medresesi ise 459/1067 yıllarında açıldığını bilmekteyiz. Bu tarihlerden hareketle
Nizamülmülk’ün vezir olduktan hemen sonra yüksek maliyetleri olan Nizamiye Medreseleri’ni kendisinin
inşa ettirecek kadar ekonomik güce sahip olamayacağı aşikârdır. Nizâmiye Medreseleri’nin kurulmasında ve
idaresinde Nizamülmülk’ün emeği ve çabaları hiç şüphesiz takdire şayandır. Lâkin unutulmamalıdır ki
Nizamülmülk Selçuklu veziridir ve Sultan’ın mutlak vekilidir. Bağlı olduğu Selçuklu Sultanları’nın emirlerini
yerine getirmeye çalışır ve Sultan’ın verdiği görevler ölçüsünde yetkilidir. Bu nedenle yüzyıllar boyunca İslâm
Medeniyeti’ne yön vermiş olan bu müstesna eğitim kurumlarını kurma şerefini sadece Nizamülmülk’e mâl
edilmesi, Selçuklu Sultanları’na ve diğer devlet adamlarına büyük bir haksızlık olacaktır. Yapılan araştırmalar
ile Batı’dan yaklaşık yüzyıl önce temelleri atılmış olan medreselerin, Türk Devlet anlayışına dayandırılarak,
Selçuklu Sultanları’nın emri ve devlet parası ile kurulmuş burslu ve yatılı yükseköğretim kurumları oldukları
ortaya konulmuştur. Bu çalışmamızda, Nizamiye Medreseleri’nin Büyük Selçuklu Devleti’nin resmî
yükseköğretim kurumları olduğuna dair deliller sunulmaya çalışılacaktır.
Keywords: Nizamiye Medreseleri, Selçuklu Sultanları, Nizamülmülk
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İLK SELÇUKLU ÜNİVERSİTESİ: NİŞABUR NİZAMİYE MEDRESESİ
1

Araş. Gör. NADİR BAŞTÜRK - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD

Büyük Selçuklular, Türk Eğitim Tarihi açısından yeni bir dönem oluşturmaktır. Bu dönem, eğitim öğretim
faaliyetlerinin yeni bir sisteme bağlanması ve devletin himayesine alınması açısından ayrıca önem
kazanmaktadır. Nişabur Nizâmiye Medresesi, Sultan Alp Arslan’ın saltanatının ilk yıllarında (455/1063), vezir
Nizamülmülk’e verdiği emirle kurulmuştur. Nizamülmülk 455/1063 yıllarında Büyük Selçuklu Devleti veziri
olunca İmamü’l Harameyn Cüveynî’yi Nişabur’a çağırmış ve onu yeni kurulan Nişabur Nizâmiye
Medresesi’ne baş müderris olarak atamıştır. İmamü’l Harameyn Cüveynî, Nişabur Nizâmiye Medresesi’nde
vefat edinceye kadar (478/1085) ders vermiştir. İlk yükseköğretim formu olan Nişabur Nizamiye Medresesi,
kurulacak olan medreselere örnek teşkil etmiş ve hem İslâm coğrafyasındaki eğitim kurumlarını hem de
Hıristiyan Batı dünyasındaki eğitim kurumlarını derinden etkilemiştir. Büyük Selçuklu eğitim kurumlarındaki
âlimlerin yazdığı eserler ve üretilen bilgi sayesinde, ortak bir bilgi paradigması oluşturularak bilginin
kurumsallaşması sağlanmıştır. Ortak dil ve akıl ile üretilen bilgi, farklı dillere çevrilerek farklı kültürlere
aktarılmış ve dünyanın her tarafına yayılması sağlanmıştır. Bu çalışmamızda, Nişabur Nizamiye
Medresesi’nin eğitim-öğretim elemanları ve eğitim felsefesinden hareket ederek Türk Eğitim Tarihi’ndeki
yeri ve önemi belirlenmeye çalışılacaktır.
Keywords: Büyük Selçuklular, Nişabur Nizâmiye Medresesi, Bilim
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İNTERNET ORTAMINDA TARİHSEL BİLGİNİN YÖNETİMİ (OSMANLI ARAŞTIRMALARI HABER VE
BİLGİ SİTESİ ÖRNEĞİ)
1

Prof. Dr. MEHMET İPÇİOĞLU - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Tarih Eğitimi

Tarihsel bilgi; dünden bugüne aktarılan somut, soyut, görsel ,işitsel, yazılı yazısız tarihsel veri evreni içinden
özenle seçilmiş ve işlenmiş verilen bilimsel yöntemlerle üretilmiş halidir. Modern çağlarda basılı
materyallerle üretilen tarihsel bilginin üretim araçlarına post modern dönemlerde yeni materyaller katılmış,
modern dönemlerde yazılı materyallerle sadece okurlara hitap eden bilgiler yeni dönemin televizyon
bilgisayar ve akıllı telefonlar gibi iletişim araçları sayesinde çok geniş kitlelere ulaşır hale gelmiştir. Tarihsel
bilginin sunulduğu görsel nesneler genellikle TV dizileri ve belgesellerle ; resim ve metinler ise internet
üzerinden yayılmaktadır. Internet sitelerinden sunulan tarihsel bilgiler çoğunlukla işlenmiş veriler şeklinde
oluşturulurken bu işlem kısmen de belge gösterimi şeklinde; bilginin oluşması okuyucunun yorum gücüne
bırakıldığı ham verilerin sunulması şeklinde gerçekleşmektedir. Bu çalışmada Mehmet İpçioğlu tarafından
hazırlanan ve 2002 yılından beri internet üzerinden yayın yapan www.os-ar.com domain ismine sahip olan
Osmanlı Araştırmaları Haber ve Bilgi sitesinin veri tabanı bağlamında teknik tanıtımı yapılacaktır. Site PHP
betik dili ile hazırlanmıştır. Geniş bir kitle tarafından kullanılan PHP ile HTML kodları rahatça kullanılabildiği
gibi MySql veritabanına çok kolay bağlantı kurulabilmektedir. MySQL, altı milyondan fazla sistemde yüklü
bulunan çoklu iş parçacıklı, çok kullanıcılı , hızlı bir veritabanı yönetim sistemidir. Site kurulurken
PhpMyadmin kullanılarak web tabanlı bir içerik yönetim isistemi aracılığı ile sayfalar veritabanına bağlanmış
ve yönetim paneli aracılığı ile içeriği doldurulmuştur. Sitenin içeriği Genel olarak Makaleler | Osmanlı
Tarihçileri | Osmanlı Tarih Deyimleri | Osmanlılar | Popüler Konular | Olaylar| Osmanlı Bibliyografyası |
Bildiriler Süreli Yayınlar| Arşiv Belgeleri & Rehber | Doktora Tezleri | Mücmel Osmanlı Tarihi gibi ara
menüler ve Sergiler gibi sanal müzeler, Basında Osmanlı, osmanlı şehirleri, Osmanlı Hanedanı, osmanlı kamu
ekonomisi, osmanlı hanedanı gibi popüler konuların olşturduğu ara menülerden meydana gelmektedir. Bu
çalışmada bu sistemin nasıl oluşturulduğu ve ne gibi süreçlerden geçtiği konusu üzerinde durulacaktır. Veri
toplama, veri analaizi, verilerin üszülmesi ve rapor edilmesi süreçleri tanıtılacaktır. İnternet üzerinden
hizmet veren diğer siteler
Keywords: Internet, Osmanlı, Osmanlı Arşatırmaları,os-ar.com,Tarihsel Bilgi
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19.YÜZYILDA KASTAMONU VİLAYETİNDE CÜZZAM SALGINI
1

Prof. Dr. ABDULKADİR GÜL - ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ - TARİH

Bu sunumda Kastamonu vilayetinde cüzzam salgını irdelenmiştir. Giriş kısmında cüzzamın karakterinden
bahsedildi. Ayrıca cüzzam, miskin, cüzzamhane, miskinhane kavramları açıklandı. Arşiv kayıtlarında bu
hastalığın nasıl tanımlandığı sorusunun cevabı arandı. Vilayette cüzzamlıların tutulduğu ve miskinhane
olarak adlandırılan bakım yerinin özellikleri üzerinde duruldu. Çalışmanın gelişme bölümünde ise bu
hastalığın salgın haline dönüşmesine etki eden sebeplerin neler olduğu ortaya konuldu. Cüzzam hastalığının
karakteri, epidemi ve pandemi durumlarına değinildi. Daha sonra cüzzamın Kastamonu’da seyri, örnekler
verilerek incelendi. Toplumun cüzzamlılara bakışının nasıl olduğu irdelendi. Cüzzamlı hastaların nikâh, mal
ve miras konuları değerlendirildi. Ayrıca bu hastalıkla mücadele çerçevesinde tecrit uygulamaları, hastane
inşası, tabip tayini gibi konular ile bunların nasıl finanse edildiği anlatıldı. Modernleşme döneminde
cüzzamla mücadelenin seyrinden bahsedildi. Cüzzam hastalığı ile ilgili yaşanan tıbbı gelişmeler aktarıldı.
Bulgular sonuç kısmında genel hatlarıyla sunuldu.
Keywords: Cüzzam, Miskinhane, Kastamonu, Osmanlı Toplumu.
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NÜFUS HAREKETLİLİĞİNE DAİR BİR KESİT: 19. YÜZYILIN SONUNDA ERZİNCAN ŞEHRİNDEKİ
YABANCILAR
1

Prof. Dr. ABDULKADİR GÜL - ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ - TARİH

Osmanlı hukuk anlayışında yabancı devletlerin tebaası olup ta Osmanlı topraklarında ikamet veya seyahat
edenler, kavramların kullanış sırasına göre; harbi, müstemen, ecnebi veya yabancı şeklinde
tanımlanmışlardır. Son dönem Osmanlı kayıtlarında yabancı ülkelerin tebaaları veya her hangi bir sebepten
dolayı ikamet ettiği yerden göç edenler yabancı şeklinde tanımlanmıştır. Hatta bu gerekçeyle idari ünitelerin
sayımları esnasında, o yerin sakini olmayan Osmanlı veya yabancı devletlerin tebaası olanlar için
“yabancılar” adıyla defterler tutulmuştur. İşte bildiride bu maksatla 1835’de Erzincan şehrinde bulunan
yabancıların sayımının dökümün içeren bir nüfus defteri esas alınmıştır. Bu defterdeki bilgilerin yanı sıra
ihtiyaç oldukça diğer arşiv kayıtlarına müracaat edilmiştir. Bildirinin giriş kısmında Osmanlıda iç göçler ve
mürür tezkeresi üzerinde durulmuştur. Gelişme kısmında Erzincan şehrindeki medreselerde eğitim
görenler, ikamet yerleri, hanlar ve iş tuttukları meslek alanları irdelenmiştir. Diğer taraftan şehirde yabancı
olarak kayıt edilen kişilerin milliyetleri, geldikleri yerler, hangi maksatla geldikleri ve kişisel özellikleri
tafsilatlı anlatılmıştır. Sonuç kısmında ise Erzincan özelinde iç göç ve bu olgu içerisinde bulunan yabancılar
hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.
Keywords: Erzincan, Yabancılar, İç Göçler, Nüfus Hareketliliği.
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BİR EĞİTİM KURUMU OLARAK VAKIFLAR VE ASHAB-I CİHAT (VAKIF GÖREVLİLERİ)
1

Doç. Dr. NEJDET GÖK - Necmettin Erbakan Üniversitesi SBBF - Tarih

BİR EĞİTİM KURUMU OLARAK VAKIFLAR VE ASHAB-I CİHAT (Vakıf Görevlileri) Esas olarak; çok teşekküllü bir
vakıf medeniyeti olan Osmanlı İmparatorluğu'nda eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten birçok kurum ve
kuruluşun olduğu,bunların çoğunun da vakıf organizasyonu altında faaliyet gösterdikleri bir vakıadır.Bu
kurumları yasal hale getiren ve işletme izni veren vakfiyelerin yanında, görevlilerin atanma ve çalışma
prosedürünü belirleyen çeşitli resmî vesikalar vardı.Bunların en önemlisi; bizzat yetki ve imtiyaz verilmesini
emreden sultanın tuğrasını da taşıyan beratlardı.Berat sahiplerine ehl-i berat veya beratlı adı
veriliyor,böylece reayaya mensup sıradan bir teba, statüsü yükselerek askeri sınıfa dahil oluyor,vergiden de
muaf tutuluyordu. Beratların elbette çok çeşidi vardı ancak bizim konumuz eğitim hizmetlerini yürüten
mütevelli,müderris,hatib vs.gibi görevlilere verilen ve vazife beratları da denilen "cihet-cihat" adı verilen
özel bir tür diplomalardır.Kendisine cihet (vazife) tevcih olunmuş görevliyi de ashab-ı cihet (çoğulu cihat)
deniliyordu.Cihet sahipleri bir çok sosyal hizmetin yanında eğitim ve öğretim işlerini de yürüttükleri için
vakfın ve vakıflar yoluyla kurulan okulların en önemli unsurunu oluşturuyorlardı.Bu nedenle "cihet" lerin
eğitim tarihi ve kurumlarımıza ışık tutan vesikalar arasında ayrı bir yeri olduğuna inanıyor, içerik ve
diplomatika unsurları açısından incelenmesi gerektiğine inanıyorum. Doç.Dr.Nejdet GÖK Necmettin
Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü Cep:05325594877
Keywords: Osmanlı vakıfları,Ashab-ı cihat ,Berat-ı Hümayun,Medreseler
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PSİKOLOJİNİN YOL AYRIMI: SOSYAL BİLİM Mİ; POZİTİF BİLİM Mİ?
1

Yrd. Doç. Dr. HAMDİ KORKMAN - Afyon Kocatepe Üniversitesi - sosyal hizmetler

Psikoloji tarihine baktığımızda, psikolojinin bilim olma kimliğine fizik ile kurduğu bağ sayesinde ulaştığını
görürüz. Müller’den, Helmholzt, Weber, Fechner ve en nihayet Wundt’a kadar uzanan yolda, temel düşünce
bilincin fizik kanunlarını tespit etmekti. Bu düşüncenin altında yatan ise, Newton’un kanunlarının felsefede
ele alınan temel konulara da uygulanabileceği düşüncesiydi. Soyut bir mekanizma olan zihin ile somut bir
mekanizma olan bedenin etkileşip etkileşmediklerini, etkileşiyorlarsa bunun nasıl gerçekleştiğini çözmeye
yönelik olarak yürütülen zihin-beden sorunu tartışması, felsefede uzun zamandır sürmekteydi. Batı
felsefesinin Descartes sayesinde tanıştığı zihin-beden sorunu tartışmasının fiziğin ilkeleriyle açıklanabileceği
düşüncesi, psikolojinin bilim olmasını sağlayan temel düşünceydi. Ne yazık ki bu düşünce ile yola çıkan
psikolojinin, sosyal bilim safına kayması fazla uzun sürmemiştir. Duyum, algı, bellek, öğrenme gibi bilincin
öğelerini teşkil eden konuların pozitif bilimlerin yöntemleriyle çalışılmasındaki zorluk bunun başlıca
nedeniydi. Bugün psikoloji artık bir yol ayrımındadır ve tercihini sosyal bilimden yana mı yoksa pozitif
bilimden yana mı kullanacağına karar vermelidir. Bu karar, psikolojinin bugününü ve yarınını
şekillendirmede çok önemli bir yere sahip olacaktır. Psikolojinin çalıştığı konuların biyolojik, fiziksel ve
kimyasal ilkelerden ayrı düşünülmesinin imkansız olması nedeniyle pozitif bilim olma yönünde tercihini
kullanması en doğru yol olacaktır. Bu düşüncelerden hareketle mevcut çalışmada, psikolojinin kısa bir
tarihsel arka planı verilerek, günümüzde ve gelecekteki durumunun sosyal bilim olarak mı yoksa pozitif bilim
olarak mı şekillenmesi gerektiği tartışılacaktır.
Keywords: Zihin-beden sorunu, duyum, algı, bilinç, doğa felsefesi yaklaşımı, ampirizm, rasyonalizm, mantıksal pozitivizm
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Bu çalışmanın amacı, psikolojinin doğuşunu sağladığı bilinen ruh-beden soru- nu tartışmasının Antik
felsefedeki düşünsel arka planını araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda yapılan bu çalışmada, Thales’le
başlayan arkhe arayışının, zaman- la bilginin kökenine yönelik arayışıyla ilişkilendiği ve bu ilişkinin de
zamanla ruh-beden sorununa kadar uzandığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu çalışmada, Antik felsefede
bilginin kökeninin deneyimler ve duyumlar olduğunu öne süren ilk filozof olan Ksenophanes’in temelini
attığı “sensüalizm”in (duyumculuk) psikolo- ji tarihi açısından önemli bir yeri olduğu görülmüştür. Nitekim
Ksenophanes’in ardılı olan Demokritos, Epikuros gibi düşünürler, psikolojinin bir bilim olmasına önemli
katkılar sunan İngiliz Görgülcü ve Çağrışımcı Filozoflarını etkilemiş, bu filozofların Ampirik anlayışı ise
Wundt’un ilk psikoloji deneyini yapmasına zemin hazırlamıştır. Bu çalışmada, tarama yöntemi kullanılmıştır.
Keywords: Ruh-beden sorunu, arkhe, varlığın kökeni, bilginin kökeni, doğa felsefesi.
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PLACE OF TURKISH LEATHER IN GLOBAL MARKETING AND IMPORTANCE OF SOCIAL MEDIA IN
LEATHER MARKETING
1

Yrd. Doç. Dr. SAFİYE MERİÇ AÇIKEL - İstanbul Üniversitesi - TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERİ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

The leather is widely used in every part of our life since the beginning of human history, is the basis of one
of the oldest industries. This raw material is created durable and flexible form by different tanning
processes. Leather manufacture plays a significant role in the national economy with a good reputation
worldwide and the labor-intensive leather and leather products industry’s existence in various different
cities continued with the establishment of the Turkish Republic. In the exports of Turkish Leather Industry
was showed 1.473.231.000 $ for 2016 year and it is almost 1% in total export rate of Turkey. Also whole
export of leather and leather in Turkey was 48.12.000 $ footwear, 15.167.000 $ finished fur and leather,
13.160.000 $ fur and leather garments (clothing), 12.191.000 $ leather goods and 9.000 $ raw leather and
fur for 2016. However Turkish leather industry is easily influenced by the social, cultural, technological,
political, financial and legal changes and in this way always has to develop its technology and design by new
marketing strategies in order to improve its current situation and enhance its export potential. Social Media
is one of these modern marketing strategies that are used in whole industries in order to reach to different
targets. Instead of promotion, advertising or other marketing activities which are need to earn lots of
disburse; social media provide easily, fast, effective and cheaply to reach lots of customers or buyers.
Generally social media is not commonly used in Turkish leather industry while big global luxury leather
companies are used it due to continue the brand presence, to share of voice, to use of a campaign hashtag,
to influence huge crew and to be originality. So in this work was evaluated the situation of Turkish leather
in Social Media and Global Marketing.
Keywords: Leather, Marketing, Social Media
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NİHAİ TÜKETİCİLERİN LOJİSTİK HİZMET KALİTESİ VE ALT BOYUTLARINA OLAN ALGILARININ,
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
1
2

Öğr. Gör. Dr. ÖZGÜR KAYAPINAR - Namık Kemal Üniversitesi - İŞLETME YÖNETİMİ
Öğr. Gör. Dr. PINAR YÜRÜK KAYAPINAR - Namık Kemal Üniversitesi - DIŞ TİCARET
3 Öğr. Gör. SİBEL SELVİDEN ALBAYRAK - Trakya Üniversitesi - TURİZM

Tüketicilerden ve çevresel değişimlerden en çok etkilenen kalite kavramı, işletmelerin gündemini en çok
meşgul eden konuların başında gelmektedir. En üst düzeyde kalite algısını amaçlayan tüketici beklentilerinin
bilincine varan işletmeler, en iyi kalite sunumu ile hem rakiplerine üstünlük kurmak hem de tüketicilerine
katkıda bulunmayı kendilerine görev edinmektedirler. Dolayısıyla endüstriler tamamen tüketici odaklı bir
şekil almaya başlamış, tüketiciler de bunun bilincine varmışlardır. Son yüzyılda tüketiciler açısından fiziksel
ürünlerden ziyade fiziksel ürünlere destek şeklinde sunulan hizmetler önemli bir rekabet aracı ve
farklılaştırma yöntemi olarak görülebilmektedir. Özellikle destek olarak sunulan hizmetler, tüketicilerin
ürünleri tercih etmelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Tüketiciler yaşam standartları doğrultusunda
hayatlarını ve standartlarını en iyi şekilde geliştiren ve etkileyen hizmetleri satın alma konusuna dikkat
etmektedirler. Gerek ürünle birlikte gerekse üründen hariç bir şekilde sunulan lojistik hizmetlerde ortaya
konulan kalite algısı, tüketicilerin beklentilerini doğrudan etkileyebilmektedir. Aynı endüstriyel tüketiciler
gibi nihai tüketiciler de lojistik hizmetlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkin bir şekilde kullanmaktadırlar.
Lojistik çeşitli şekillerde bir hizmet olarak sunulmakta ve tüketiciler tarafından kalite belirleyicisi olarak
algılanabilmektedir. Çalışmanın amacı, literatürde daha önce endüstriyel tüketiciler üzerinde uygulanan
“lojistik hizmet kalitesi ölçeğinin nihai tüketiciler üzerinde uygulamak ve tüketicilerin demografik
özelliklerinin ölçeğin alt boyutları ve ölçek üzerinde bir farklılık yaratıp yaratmadığının tespit etmektir. Bu
amaç doğrultusunda Namık Kemal Üniversitesi, Saray Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden toplanacak olan
verilere SPSS 20.0 istatistik paket programları ile lojistik hizmet kalitesi ölçeği ve alt boyutlarının demografik
özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadıkları t-testi ve Anova testi ile analiz edilecek ve bulgular
yorumlanacaktır.
Keywords: Kalite, Kargo, Lojistik, Lojistik Hizmet Kalitesi
Corresponding Author: Öğr. Gör. Dr. ÖZGÜR KAYAPINAR

TÜRKİYE’DE ELEKTRONİK PERAKENDECİLİĞİN GELİŞİMİ
2

1 Öğr. Gör. Dr. SENEM ERGAN - Namık Kemal Üniversitesi - Pazarlama
Öğr. Gör. Dr. PINAR YÜRÜK KAYAPINAR - Namık Kemal Üniversitesi - Dış Ticaret
3 Öğr. Gör. Dr. ÖZGÜR KAYAPINAR - Namık Kemal Üniversitesi - İşletme

Değişen çevre koşullarının artması tüketici ihtiyaçlarının çeşitlenmesini, ihtiyaçların çeşitlenmesi ise
müşterilerin fiziksel ortamlarda ulaşabileceği ürünlerden fazlasını istemeye başlamasını sağlamıştır.
İşletmeler de bu değişen çevre koşullarına ayak uydurabilmek amacıyla kendilerini geliştirme ve teknolojiye
adapte olma eğilimindedirler. Gerek sosyal hayatta gerekse endüstriyel hayatta olsun teknolojinin gelişmesi
ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte elektronik ortamda alışveriş son yıllarda önemli bir ivme
kazanmıştır. İnternette alışverişin tüketicilere sağladığı kolaylık, tüketicilerin daha fazla ürüne
ulaşabilmeleri, karşılaştırma imkânlarının artması gibi avantajlar elektronik perakendeciliğin daha fazla
tercih edilmesini sağlamıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki elektronik perakendecilik kavramının ilk
başladığı 1997 yılından günümüze kadarki gelişiminin incelenmesidir. Çalışma kapsamında elektronik
perakendecilik alanında faaliyet gösteren işletmelerle istatistiki verilere, konuyla ilgili yapılan akademik
çalışmalara yer verilecektir.
Keywords: e-perakendecilik, elektronik perakende, e-ticaret
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TÜRK TÜKETİCİLERİNİN ORGANİK GIDA ALIMI KONUSUNDAKİ KİŞİYE ÖZGÜ ÖLÇÜMLERİ,
TUTUMLARI VE NİYETLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ
1

Yrd. Doç. Dr. HASAN SELÇUK ETİ - Namık Kemal Üniversitesi - yönetim organizasyon

Bu çalışmada gerçekleştirilmek istenen, planlı davranış teorisini organik gıda alımı bağlamında test etmektir.
Organik gıda satın alma alışkanlığı ile ilgili geçmiş araştırmalarda öznel normların rolü genellikle ihmal
edilmiştir, bunlar ya modellere dahil edilmemiştir ya da açıklayıcı güçleri zayıf kalmıştır. Planlı Davranış
Teorisi psikolojide en iyi sonuç veren ve davranışların açıklanmasında ampirik olarak bir çok alanda kontrol
edilen bir teoridir. Teoriye göre insanların toplumsal davranışları bazı faktörlerin kontrolü altındadır, belirli
sebeplerden kaynaklanır ve planlanmış olarak ortaya çıkar. Sübjektif normlar ile organik gıda satın alma
tutumları ve niyeti arasındaki ilişkiler, yapısal eşitlik modellemesi uygulanmak suretiyle incelenmiştir. Planlı
davranış teorisi modelinin önerilen tadil edilmiş hali, veriyi orijinal modelden daha iyi uyarlamak suretiyle,
öznel normlara ait rolün organik gıda satın alma bağlamında özgün planlı davranış teorisinden farklı
olduğuna işaret etmektedir. Öznel normlar, organik gıda satın alımı sırasında tutum oluşumu yoluyla satın
alma niyetini dolaylı olarak etkilemektedir. Buna ek olarak sonuçlar, modifiye edilmiş Planlı davranış teorisi
modelinin organik gıda satın alma niyetini özgün modelden daha iyi tahmin ettiğini göstermiştir. Bu çalışma
sadece organik ekmek ve un ürünleriyle ilgili olup, bu nedenle sonuçların organik olarak üretilen tüm ürünler
için tüketici davranışlarını açıklaması beklenemez .
Keywords: : tüketici davranışı, organik gıdalar, satın alma davranışı,tutum
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SANAT PAZARLAMASI: RESİM SERGİLERİNDEKİ ESERLERİN PAZARLANMASINA DAİR BİR
YAKLAŞIM
2

1 Yrd. Doç. Dr. HASAN SELÇUK ETİ - Namık Kemal Üniversitesi - Yönetim Organizasyon
Öğr. Gör. YILDIRIM ONUR ERDİREN - Namık Kemal Üniversitesi - Endüstri Ürünleri Tasarımı

Resim sanatı, geçmişten günümüze kadar gelen, duygu ve düşüncelerin belli estetik kaygılar çerçevesinde
dışavurumunu sağlayan bir sanat türüdür. Bir sanat türü olan resim sanatı, sergi etkinlikleri ile
sanatseverlerin beğenisine sunulur. Sanatsever ile buluşmayı amaçlayan sergiler oldukça önemlidir.
Sergiler, sevilen sanatçıları ve eserleri izleyiciyle buluşturan bir etkinlik unsurudur. Resim sergilerinde
genellikle tuval çalışmaları, karakalem çalışmaları veya baskı resim sanatı çalışmaları yer almaktadır.
Sergilerin gerçekleşme nedenlerinden biride eserlerin pazarlanmasıdır. Sanat pazarlaması da bu nedenle
önemli bir unsurdur. Eserlerin pazarlanma sebeplerinden olan sanatçının etkisi veya eserin etkisi
olabilmektedir. Bu çalışmada, resim sergilerinde eserlerin nasıl ve hangi amaçlar pazarlandığı bu doğrultuda
açıklanmak istenmektedir.Sanat pazarlaması eserin yaratıcısı olan sanatçının ürettiği sanat eserini
alıcı,izleyici ve genel olarak toplumla buluşturmada mühim bir vazife üstlenmektedir.Bu çalışma ile
amaçlanan resim sergilerindeki sanat eserlerinin pazarlama perspektifinden değerlendirilerek sanat
pazarlama ilişkisine bir bakış açısı getirmektir.
Keywords: pazarmala,resim, sergi,sanat pazarı,sanatta pazarlama.
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. HASAN SELÇUK ETİ
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TÜRK TÜKETİCİLERİNİN YEŞİL ÜRÜNLERE KARŞI TÜKETİCİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ANALİZİ
1

Yrd. Doç. Dr. HASAN SELÇUK ETİ - Namık Kemal Üniversitesi - Yönetim Organizasyon/Kooperatifçilik

Günümüz dünyasında teknoloji alanında kaydedilen akıl almaz ilerleme , giderek artan sanayileşme ve doğal
kaynakların bilinçsizce kullanılması büyük bir çevre kirliliğine neden olmaktadır. İlk çağlardan günümüze
doğa ve insanoğlu uyumlu bir birliktelik içerisinde iç içe yaşadığı için doğanın geleceğine ilişkin endişeler
beraberinde insanlık için gelecek korkusunu da getirmektedir. Bahsi geçen nedenlerden dolayı tüketiciler
gün geçtikçe daha az kirlilik yaratan, atıkları azaltan, geri dönüşümü mümkün yenilenebilir kaynakların
üretimde daha fazla kullanımını ve ürünlerin daha güvenli olmasını arzu etmektedirler. Bu makalede , çevre
bilincini ve çevreye duyarlı ürünlere karşı tüketici tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla Tekirdağ
ilinde ikamet eden A gelir grubuna mensup kişilereden yüz yüze anket metoduyla elde edilen veriler
kullanılmıştır. Ankete katılanların yaş,cinsiyet,eğitim gibi özellikleri ile çevre bilinci ve çevreye duyarlı ürün
bilinci arasında fark olup olmadığı istatistiki olarak araştırılmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda ankete
katılanların yeşil ürün kullanımına duyarlı oldukları ortaya çıkmıştır.
Keywords: yeşil ürün,yeşil pazarlama,tüketici davranışları,yeşil tüketici
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KİRLETİLMİŞ KELİME “PAZARLAMA”: PAZARLAMA BİLİMİNİN AKLANMASINDA PAZARLAMA
AKADEMİYASI VE UYGULAYICILARIN ROLÜ ÜZERİNE BİR DENEME
1

Yrd. Doç. Dr. ELİF BOYRAZ - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - İşletme-Üretim Yönetimi ve Pazarlama
2 Y. Lisans Öğr. BÜNYAMİN YILDIZ - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - İşletme

“Müşteriler, alıcılar, paydaşlar ve toplumun bütünü için değer ifade eden önerilerin geliştirilmesi, iletişimi,
ulaştırılması ve değişimi için bir faaliyet, bir dizi kurum ve süreç” olarak tanımlanan pazarlama; bugün
gelinen noktada yalnızca mal ve hizmetlerin değil, taraflar arasında değerli bulunan her türlü mübadele
konusu varlığın değişimini konu edinmektedir. Bu kapsamda pazarlama; mal ve hizmetlerin yanı sıra
fikirlerin, mekanların, kişilerin, inançların vb. kıymetli varlıkların hedef kitlenin ihtiyacını karşılayacak şekilde
tasarlanıp, üretilip, ulaştırılmasını ifade eden bir süreçtir. İçinde iletişim olan her faaliyet özünde bir
pazarlama faaliyetidir. Pazarlama eğitimi almış veya almamış her bireyin günlük hayatında defalarca öznesi
veya nesnesi olduğu pazarlama, zaman içerisinde uygulayıcıların etik dışı ve tüketiciyi görmezden gelen
faaliyetleri sonucu tepkiyle karşılanan bir kavrama dönüşmüştür. 1970’lerde Prof. Dr. Mehmet Oluç
tarafından “marketing” kelimesinin karşılığı olarak çevrilen kavram, kısa sürede içi boşaltılmış ve kirletilmiş
bir kelimeye dönüşmüştür. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı pazarlama eğitimi alanlar, pazarlama işiyle
meşgul olanlar ve pazarlamaya tamamen uzak olanların kavrama yükledikleri anlamın farklılaşıp
farklılaşmadığını tespit etmektir. Bunun yanı sıra pazarlamanın bir çalışma alanı ve bir işletme fonksiyonu
olarak aklanmasında pazarlama akademiyası ve uygulayıcıların rolünün ne olabileceğini tartışmaya açmak
da amaçlanmaktadır. Araştırma amacı doğrultusunda öncelikle nitel bir çalışma yürütülmüş ve lisans
düzeyinde pazarlama eğitimi alan, fiilen pazarlama uygulayıcısı olan (pazarlama eğitimi almış veya almamış)
ve pazarlama ile bugüne kadar hiç ilgisi olmamış gruplardan beşer katılımcı ile mülakat yapılmış; elde edilen
verilerle nicel araştırmanın veri toplama aracı geliştirilmiştir. Hazırlanan anket her üç gruptan kolayda
örnekleme ile belirlenen toplam 566 kişiye uygulanmıştır. Veriler SPSS paket programı ile frekans, faktör,
bağımsız iki örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçları
pazarlamanın yukarıda yapılan en güncel tanımının pazarlama akademiyası dışında bir anlam ifade
etmediğini, pazarlamanın pek çok çevrede hala aldatıcı faaliyetler bütünü olarak görüldüğünü, mal ve
hizmetler dışındaki varlıkların da pazarlanabilir olduğuna yalnızca eğitim alanların inandığını
göstermektedir.
Keywords: Pazarlama, Pazarlama Etiği, Pazarlama Eğitimi
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HASTANE AMBİYANSI UNSURLARININ HASTA MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ
1

Yrd. Doç. Dr. ZÜHREM YAMAN - Selçuk Üniversitesi - İŞLETME

Hizmet işletmelerinde müşteriler genellikle sunulan hizmetin teknik yönünü değerlendirme şansına sahip
değillerdir. Bu sebeple müşterilerin satın alma süreci sırasında farklı duygu yoğunluğuyla farklı kararlar
verebilir ve farklı memnuniyet düzeylerine sahip olabilirler. Beklenti düzeyi giderek artan müşterilerin
beklentilerinin karşılanmasında işletmelerin mükemmel hizmeti sunmaya gayret ederken bir taraftanda
müşterilerin işletmeye yönelmesini teşvik edecek düzenlemeler yapmaları gerekmektedir. Bir işletmenin dış
görünüşünden, içyapısının düzenine, işletme çalışanlarının görünümünden, işletmenin içinde hissedilen
kokuya kadar tüm unsurlar mağaza atmosferinin oluşturmaktadır. Bir hizmet işletmesi olarak sağlık
kuruluşlarında mağaza atmosferini hastane ambiyans unsurları olarak değerlendirebiliriz. Bu çalışmanın
amacı hizmet işletmeleri arasında yer alan sağlık kuruluşlarında hastane ambiyans unsurlarının hasta
memnuniyeti açısından etkisinin olup olmadığının tespit edilmesidir. Araştırmada verileri toplamak
amacıyla 22 maddeden oluşan ve Cronbach Alpha iç tutarlılık kat sayısı 0,873 olan Ercan (2014) tarafından
geliştirilen “Mağaza Atmosferi” ölçeği kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda sağlık kurumlarına
başvuran hastaların yaş durumlarına göre memnuniyet ile hastane ambiyans unsurları arasında anlamlı bir
farklılık bulunmazken, eğitim ve gelir durumlarına memnuniyet ile hastane ambiyans unsurları arasında
anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır.
Keywords: hizmet işletmeleri, hastane ambiyans unsurları, hasta memnuniyeti
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MARKA KİŞİLİĞİNİN TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ VE SATIN ALMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
1

Yrd. Doç. Dr. ZÜHREM YAMAN - Selçuk Üniversitesi - İŞLETME
Y. Lisans Öğr. NURGÜL SELEK - Selçuk Üniversitesi - İŞLETME

2

Marka kişiliği markanın da insan özellikleri gibi özelliklere sahip canlı bir varlık olduğunu gösteren bir
kavramdır. Etnosentrizm ise bireyin içinde yer aldığı etnik ve kültürel grubu dünyanın merkezi olarak görüp
diğer grupları kendi grubunun bakış açısıyla değerlendirip kültür olarak kendine yakın olan grupları kabul
edip diğerlerini reddetmesi olarak tanımlanabilir. Tüketici etnosentrizmi ise sosyo-psikolojik, politik,
ekonomik vb. nedenlerden dolayı yerli ürünlerin yabancı ürünlere tercih edilmesidir. Bu çalışmada marka
kişiliği, tüketici etnosentrizmi, satın alma niyeti kavramlarına değinilerek aralarındaki ilişki incelenmiştir.
Marka kişiliği, satın alma niyeti ve tüketici etnosentrizmi kavramları literatür de birçok çalışmaya konu olmuş
fakat bu üç kavramın birlikte incelendiği bir çalışmaya Türkçe literatürde rastlanamamıştır. Bu kavramlar
arasında bir ilişkinin olduğunun düşünülmesi ve bu üç kavram arasındaki ilişkinin ve birbirlerine etkisinin
ölçülmesine üzerine bir araştırma yapmaya karar verilmiştir. Çalışmada Geuens ve arkadaşları tarafından
2009 yılında geliştirilen marka kişiliği ölçeği, Shimp ve Sharma, tarafından 1987 yılında geliştirilen tüketici
etnosentrizmi ölçeği, satın alma niyeti ölçeğinde ise Dodds ve arkadaşları tarafından 1991 yılında geliştirilen
ölçek kullanılmıştır. Ayrıca anket formunda demografik sorulara da yer verilmiştir. Selçuk Üniversitesi
öğrencilerine yapılan anket sonucunda didi ve Lipton markalarının marka kişilikleri ayrı ayrı ölçülmüş olup
iki marka içinde sonuçlar değerlendirilmiştir. Uygulanan anket sonucunda didi markası ile tüketici
etnosentrizmi pozitif yönlü bir ilişkiye ulaşılırken lipton markası ve tüketici etnosentrizmi arasında anlamlı
bir ilişkiye ulaşılmamıştır.
Keywords: Tüketici Etnosentrizmi, Marka Kişiliği, Satın Alma Niyeti
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TÜKETİCİ DAVRANIŞININ TEORİK İNŞASI ÜZERİNE BİR İNCELEME
1

Yrd. Doç. Dr. MEHMET ALİ PAYLAN - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - İşletme

Bu çalışmanın amacı, tüketici davranışının kavramsal olarak inşası düşüncesinin açılmasıdır. Bu çalışmada,
yukarıdaki amaca ulaşabilme anlamında ele alınacak ilk düşünce, mevcut tüketici daranışı teorileri açısından
inşa edilmeye çalışılan teorik zeminin ortaya konulmasıdır. Bu hususu ortaya koyabilmek adına, mevcut
tüketici davranışı teorileri kavramsal açıdan incelemeye tabi tutulacaktır. Çalışmada ortaya konulmaya
çalışılacak ikinci husus, "teori" sözcüğüne ilişkin kavram zemin kabul edilmek üzere, tüketici davranışının
teorik inşasına ilişkin sürecin kavramsal mekanizmalarının açığa çıkartılmasıdır. Bu suretle mekanizma ile
kastedilen, tüketicinin dış dünyadan aldığı bir nesne itibariyle algılananın veya algılananların iç'te nasıl inşa
edileceğine ilişkin işleyiştir. Ortaya konulmaya çalışılacak hususlar itibariyle çalışmada takip edilecek
yöntem, tüketici davranışı teorisinin inşasına yönelik kavramların açılmasıdır yani bir başka deyişle teşrihidir.
Söz konusu hususlar ve takip edilecek yöntem itibariyle açıklığa kavuşturulması veya tartışmaya açılması
beklenen sonuçlar ise şunlardır: a) Tüketici davranışına ilişkin teorilerin zemin itibariyle dayandığı
düşüncenin belirlenmesi b) Tüketicinin dış dünyadan edindikleri aracılığıyla kimliğini inşa ediyor olduğuna
dair fikrin "teori" sözcüğünün kavramsal tasavvuru açısından eleştiriye açılması ve c) Bizatihi tüketicinin ve
onun davranışının, birikimli ve sentetik bir bireysel kimlik inşasından arındırılmasının gerekliliği fikrinin
tartışılmasıdır. Bu çalışmanın ulaşmaya çalıştığı genel fikir ise, tüketici kavramının zamansal olarak dış dünya
itibariyle tesis edilebilmesinin yolunun, onun öncelikle teoride (nazariyatta) aş'kın bir kavram olarak tesis
edilmesinden geçtiğidir.
Keywords: Tüketici davranışı, teori inşası, aşkın tüketici
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STADYUM VE İSİM SPONSORLUKLARININ TARAFTAR SATINALMA NİYETİNE ETKİSİ: TORKU
ÖRNEĞİ
2

1 Araş. Gör. NURULLAH EKMEKCİ - Selçuk Üniversitesi - iŞLETME- ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
Öğr. Gör. EMİNE NİHAN CİCİ KARABOĞA - Necmettin Erbakan Üniversitesi - iŞLETME- ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
3 Yrd. Doç. Dr. KAZIM KARABOĞA - Necmettin Erbakan Üniversitesi - iŞLETME- ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

Sporun sosyal, kültürel ve sağlıkla ilgili etkilerinin yanında ekonomik etkileri de son dönemlerde giderek
artmış ve spor ve sportif faaliyetler önemli bir endüstri halini almıştır. Bu bağlamda spor pazarlaması
çalışmaları bu endüstrinin önemli bir fonksiyonu haline gelmiştir. Spor yoluyla pazarlamanın en iyi
yollarından olan sponsorluklar, hem sponsorluk veren firmalara hem de sponsor olunan spor kulüplerine
ciddi kazanımlar sağlamaktadır. Yapılan bu çalışma kapsamında; Konyaspor futbol kulübü ile Torku markası
arasındaki stadyum ve kulüp ismi sponsorluğunun Konyaspor taraftarlarının Torku’ya karşı satın alma
niyetlerini ne denli etkilediği spor pazarlaması kapsamında ele alınarak, yapılmış olan anket çalışmasıyla
ortaya konmaya çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda takıma bağlılığın sponsorun algılanan
samimiyetini, sponsorun algılanan samimiyetinin, sponsora karşı tutumu, sponsora ve sponsorluğa karşı
tutumun da sponsorun ürünlerini satın alma niyetini etkilediği ortaya konmuştur.
Keywords: spor pazarlaması, isim sponsorluğu, satın alma niyeti
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SEÇMEN TÜRLERİNE GÖRE SEÇMENLERİN MEMNUNİYET VE SADAKAT DÜZEYLERİ: KONYA İLİ
ÖRNEĞİ
1

Yrd. Doç. Dr. RESUL ÖZTÜRK - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Yönetim Bilişim Sistemleri

Siyasal pazarlama, pazarlama tekniklerini kullanarak seçmenlerin istek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı
sağlayan bir süreçtir. Siyasal pazarlar da karmaşık ve heterojen bir yapıya sahiptir. Seçmenlerin farklı istek
ve beklentilerine cevap verebilmek amacıyla, siyasal parti ve adaylar uzun süreli rekabet avantajı elde
edebilmek için pazar bölümlendirmesinden faydalanmaktadırlar. Siyasal pazarların bölümlendirilmesinde
farklı bölümlendirilme kriterleri kullanılabilmektedir. Siyasi pazar bölümlendirmede coğrafi ve demografik
kriterlere göre bölümlendirme yapılabileceği gibi davranışsal bölümlendirme, seçmenlerin siyasal ürün
karşısındaki tutum, sadakat dereceleri ve davranışlarına göre de bölümlendirme yapılabilmektedir. Siyasal
pazarın bölümlendirilmesi, siyasi parti veya adayın hangi pazar dilimlerine veya hangi seçmene
yöneleceğinin belirlenmesi ve siyasal pazarlama faaliyetlerinin başarısını etkilemesi açısından önem
taşımaktadır. Ayrıca siyasal partiler hedef pazarın bölümlendirilmesiyle seçmenlerin istek ve beklentilerine
daha iyi cevap vererek seçmenlerin sadık seçmene dönüşmesini sağlayabilmektedirler. Bu doğrultuda bu
çalışmanın amacı siyasal pazarın bölümlendirilmesi sonucu oluşan farklı seçmen türlerine göre seçmenlerin
memnuniyet ve sadakat düzeylerinin tespit edilmesidir. Araştırmada farklı seçmen türlerine göre
seçmenlerin memnuniyet ve sadakat düzeylerinin farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords: Siyasal Pazarlama, Pazar Bölümlendirme, Seçmen Sadakati, Seçmen Memnuniyeti.
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. RESUL ÖZTÜRK

THAT İS A WORK; ABOUT EXPERT OPİNİON ABOUT HEALTH ADVERSTİMENT WHİCH İS
PROMULAGATED ON TV VALİDİTY AND REALİABİLİTY EFFECT UPON AUDİONCE: SEMİOLOGİCAL
ANALYSİS OF İPANA TOOTHPASTE ADVERTİSEMENT
1 Prof. Dr. SÜLEYMAN KARAÇOR - Selçuk Üniversitesi - reklamcılık
Yrd. Doç. Dr. M. ERHAN SUMMAK - Selçuk Üniversitesi - reklamcılık
3 Y. Lisans Öğr. ESRA HATUN SEZGİN - Selçuk Üniversitesi - reklamcılık
2

Nowadays, Bymoans of techonology possibilities know no limits. There is no way that people and institution
haven’t participate that strong impression. At this stage, adversitement which is one of the most important
marketing strategy found well deserved place in communication pracess. Although being talked about
devolopments pleasing regard to reach to imformation, it becomes compul sory that the control of the wide
effectof add. Hence if there is right, there will be legal and if there is legal, there will be obligation to save
these rights. Health is a must in society which is mentioned in adversitement by health instition so it is so
important and it is a subject for our work. It is so easy and undesirable to chaet consumer and creat unfair
competiton by means of adversitement . If this adversitement’s subject is realated with health its effects
become fateful. They try to persude consumers to sell their product, or to create positive image forit. Brand
is obliged to persude consumers for being afloat. The most important condition to be afloat is being bought
namely the consumer’s being persuaded. One of the way that brands use to be of loat and persuade to
consumers is adversitement. It is determined that adversitement’s achieving communication goal and
creating striking and real impression . Creater opplication determine that the add’s achieving
communication goal and creating striking and real impression upon consumer. One of the production
application form in adversitiement is using witness. Namely witness adversting. The oim of this work to
Show that what effects will be on the process of buying if the message sent to consumer approved by an
expert. This work is formed in 3 parts. In fırst part add and types of creative add, ın the secand part the
types of witness adverstiment and its ability of persuading, ın third part İpana Tv addversitement is analyzed
as a semiological.
Keywords: Expertview, adverstiment, communication,witnessadversitement, validity, realiability, semiological
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TÜRKİYE’DEKİ REKLAM AJANSLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMI: 2015 YILININ EN BÜYÜK 10
REKLAM AJANSININ 2016 YILI İÇERİSİNDE TWİTTER ÜZERİNDEN YAPTIKLARI PAYLAŞIMLAR
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
2

1 Prof. Dr. SÜLEYMAN KARAÇOR - Selçuk Üniversitesi - Reklamcılık
Yrd. Doç. Dr. MEHMET ERHAN SUMMAK - Selçuk Üniversitesi - Pazarlama
3 Y. Lisans Öğr. BEKİR BULUT - Selçuk Üniversitesi - Reklamcılık

Web 2.0 ile birlikte Sosyal Medya’nın kitlesel olarak giderek artması yeni pazarlama alanlarını da
beraberinde getirmektedir. Reklamcılık açısından bakıldığı zaman sosyal medyanın günümüzde aktif bir
şekilde neredeyse tüm dünyayı sarması, sektöre farklı bir bakış açısı getirmekle birlikte yeni reklam ajansı
türlerini de beraberinde getirmiştir. Sosyal medyanın günümüzde insan hayatında aktif rol alması ve
insanların tüm sosyal faaliyetlerini anında takipçileri ile paylaşma isteği Reklam Ajanslarının da ilgisini
çekmiştir. Reklam Ajansları, bu durumu fırsata çevirmeye çalışmakla birlikte ajanslarını tanıtabilecekleri
sanal bir ağın içinde kendilerine yer edinmeye çalışmaktadır. Reklam Ajanslarının kendilerini tanıtma ve
tanınma ihtiyacı duyarak sosyal ortamlarda aktif rol almaya başlaması, ajanslar hakkında bilgiler verirken
onların ihtiyaçlarını da ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Mediacat verilerine göre Türkiye’de 2015 yılının
en büyük reklam ajanslarının 2016 yılı içerisinde resmi twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla neyi
amaçladığı, bu araştırmada kullanılan içerik analizi ile ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Keywords: Sosyal medya, twitter, reklam ajansları, içerik analizi
Corresponding Author: Y. Lisans Öğr. BEKİR BULUT

REKLAMDA KORKU ÇEKİCİLİĞİ KULLANIMI: DERGİ REKLAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
1
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Araş. Gör. ÖMER FARUK KOÇAK - Erciyes Üniversitesi - Kişilerarası İletişim

2

Reklam, günümüz ticari kuruluşlarının kârlarını maksimum seviyelere çekmek amacıyla kullandıkları
tutundurma faaliyetidir. Reklamların tüketiciler üzerinde azami düzeyde etkili olması, daha kolay fark
edilmesi ve ikna sürecini kolaylaştırması, reklamverenler ve reklamcılar açısından önemli bir husustur.
Yoğun rekabet ortamında tüketicilerin satın alma kararını etkileyebilmek için girişilen bu ticari çaba, çeşitli
yöntemlerle desteklenmektedir. Bu amaç doğrultusunda kullanılan yöntemler arasında muhtelif çekicilik
türleri bulunmaktadır. Bunlardan biri olan korku çekiciliğinde; insanların doğuştan getirdiği fizyolojik ve
psikolojik bir süreç olan korkuyu kullanarak satın alma tercihlerini etkilenmeye çalışılmaktadır. Korku
çekiciliğinin reklamlarda kullanımı, genellikle bireylerin sahip olduğu bir varlığın kaybından korunmak üzere
ya da birey için önem arz eden şeylerin elde edilememesi üzerine tasarlanmış çeşitli mesaj stratejilerinden
üzerine istinat etmektedir. Bu bağlamda çalışmada; reklamlarda korku çekiciliği kullanımı üzerinde
durulacaktır. Araştırma kapsamında korku çekiciliğinin, Türkiye’de yayımlanan tüketici dergileri
reklamlarında kullanım biçimini belirlemek amacıyla, dergilerin çeşitli sayıları incelenecektir. 12 farklı
derginin içerik analizi yöntemiyle inceleneceği çalışmada reklamlar; korku çekiciliğinin farklı değerlendirme
kriterleri açısından ele alınacaktır.
Keywords: eklam, Korku Çekiciliği, Dergi Reklamları, İçerik Analizi
Corresponding Author: Araş. Gör. ÖMER FARUK KOÇAK

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
915

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

15 TEMMUZ'U TÜKETMEK
2
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Öğr. Gör. MERVE GENÇYÜREK ERDOĞAN - Gazi Üniversitesi - Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan “darbe girişimi” Türkiye’de çok sayıda sosyal ve siyasi dönüşüme neden
olmuştur. Siyaseten yapılan çağrılar kısa süre içerisinde cevap bulmuş ve pek çok birey 15 Temmuz gecesini
“milliyetçilik”, “birlik”, “beraberlik” söylemleri çerçevesinde toplumsal bir hareketin parçası olarak
meydanlarda geçirmiştir. “Demokrasi nöbeti” olarak adlandırılan bu harekette yer almak “vatansever” ve
milliyetçi” olmanın gereği olan bir vatandaşlık rolü olarak görülmüştür. Süreç 20 Temmuz tarihinde ülke
genelinde “olağanüstü hal” ilan edilmesiyle devam etmiş ve 15 Temmuz “Demokrasi Bayramı” olarak
resmileştirilmiştir. Yaşanan bu siyasi kırılma milliyetçilik ve vatanseverlik söylemlerinden pay almak isteyen
markaların yeni bir tüketim zamanı yaratmalarına zemin hazırlamıştır. Başka bir ifadeyle, marka imajını inşa
ederken “milliyetçi” unsurlara yer vermek isteyen firmalar, 15 Temmuz’u kampanyalarına dahil ederek
yaşanan süreci tüketim nesnesi haline getirmiştir. Geçen bir yıllık sürede pek çok marka gerek geleneksel,
gerek yeni medyayı kullanarak 15 Temmuz darbe girişimi karşısındaki konumunu bildiren çeşitli yayınlar
yapmıştır. Bu çalışma ile darbe girişiminin birinci yılına denk gelen ve “Demokrasi Bayramı” olarak kutlanan
15 Temmuz 2017 tarihinde Türkiye’de farklı siyasi görüşleri temsil yeteneğine sahip ulusal gazetede
yayınlanan reklamlar incelenmektedir. Böylelikle 15 Temmuz’un reklamlar aracılığıyla okunması ve
markaların kampanyalarında yer alış biçiminin ortaya konması amaçlanmaktadır.
Keywords: 15 Temmuz,Tüketim ,Reklam,Siyasi Reklam
Corresponding Author: Araş. Gör. BURÇE AKCAN

USİNG THE INTERNET TECHNOLOGİES İN THE FİELD OF THE HEALTH: E-HEALTH APPLİCATİONS
AND NEW ADVERTİSİNG MEDİA
1

Öğr. Gör. MERVE GENÇYÜREK ERDOĞAN - Gazi Üniversitesi - Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı
2 Araş. Gör. BURÇE AKCAN - Selçuk Üniversitesi - Reklamcılık

Technological developments manifest themselves in all areas as in the health industry. Treatment-related
processes of the patients, easy accessibility to health services, and applying new communication
technologies into efficient service providing are evaluated within the scope of e-health applications.
Individuals who want to gain information on their health states invoke the Internet mediums in order to
seek doctor, hospital, symptoms of diseases, adverse effects of medications and herbal drugs. Web sites of
hospitals, personal web pages and social media accounts of doctors have influential roles in this process. EHealth applications not only increase interaction between the doctor and the patients, improve the health
communication and develop health literacy, but also bring some issues related to reliability, privacy, ethics
and advertising limitations into question. Within the scope of the study, “frequently used” health web sites
in Turkey are handled and also new generation e-health applications like interactive treatment methods,
online advisory, compliance with international standards are evaluated comparatively with advertising
contents.
Keywords: e-health,advertising,the Internet Technologies,Health Communication
Corresponding Author: Araş. Gör. BURÇE AKCAN
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TÜKETİCİYİ BİLİNÇLENDİRMEK VE UYARMAK AMACIYLA YAPILAN REKLAMLAR: KARŞI REKLAM
UYGULAMALARI
1
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4 Diğer EMİNE DERYA ŞİMŞEK - Selçuk Üniversitesi - Turizm Fakültesi

2

Bilindiği gibi reklamlar bir ürün ya da hizmete karşı talep yaratmak amacıyla yapılırlar. Bunun için reklam
çekenler birçok yönteme başvururlar. Reklamlarda ilgi çekiciliği arttırmak için başta mizah, cinsellik ve korku
olmak üzere birçok enstrümanı, ürün ve hizmeti tanıtmak veya satışını arttırmak için kullanırlar. Bunlar, arza
karşı talep yaratmak için yapılması gereken faaliyetler olarak da değerlendirilebilir. Ancak bir de insanları
bilinçlendirmek ve uyarmak adına, yaşamı ve sağlığı için zararlı olan şeyler hakkında bilgi vermek amacıyla
yapılan reklam faaliyetleri vardır. Karşı reklam olarak da adlandırılan bu reklamlar bazen ilgili kurumlar,
bazen firmaların kendileri, bazen de rakip firmalar tarafından yapılmaktadırlar. Bu çalışmada da karşı reklam
düşüncesi çerçevesinde ortaya konulan reklam örnekleri analiz edilecek ve alana katkı sağlanmaya
çalışılacaktır.
Keywords: Reklam, Karşı Reklam, Arz-Talep, Tüketici.
Corresponding Author: Doktora Öğr. YAKUP USLU

KENT GÖRSEL KİMLİĞİNİN OLUŞTURULMASINDA YÖNLERDİRME TABELALARININ İŞLEVİ:
ÖRNEK KENT ALANYA
2
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Kent kimliği oluşturmak açısından kentin görsel algı öğeleri oldukça önemlidir. Tarihi ve doğa güzelliklerin
yanında insan eliyle oluşturulan görsel algı ögeleri, kentin imajını yaratma ve devam ettirmede son derece
önemlidir. Bu çalışmada: Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Alanya’nın görsel kimliğinin
oluşmasında, yönlendirme tabelalarının mevcut durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada, mevcut
olan yol, cadde, yer ve diğer yönlendirme tabelaları tespit edilmiş, fotoğraflanarak veri toplama çalışması
yapılmıştır. Doküman incelenmesi yöntemi ile mevcut tabelaların yönetmeliklere uygun olup olmadığı ve
tabelaların estetik yapılarının şehir kimliğine uygunluğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda:
Araştırmacılar tarafından, Alanya’da bulunan şehir içi yönlendirme tabelaları açısında trafik tabelalarının
gerekli kurallara uygun olduğu görülmüştür. Ancak diğer yönlendirme tabelaları açısından her hangi bir
düzen olmadığı bundan dolayı da kent görsel kimliğine katkısı olmadığı hatta görüntü kirliliğine yol açtığı
görüşü ağırlık kazanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında ise: Alanya kentinin estetik bir kent yapısına
kavuşturulabilmesi için; yerli halk dahil olmak üzere yerli ve yabancı turistler için konulan yönlendirme
tabelalarının daha anlaşılır ve estetik olabilmesi adına bazı önerilerde bulunulmuştur.
Keywords: Görsel kimlik, Kent, Alanya, Yönlendirme tabelaları, Estetik.
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ÜLKE TANITIM REKLAMLARINDA ULUSAL KİMLİĞİMİZ
2
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Ulusal kimlik, bir kişinin kimliği veya bir devlete ait olma duygusu şeklinde tanımlanmaktadır. Farklı gelenek
ve kültürlerle temsil edilen, ancak birbirine sağlam ilişkilerle bağlanmış bütün olarak bir ulus duygusunun
bir tanımı şeklinde de ifade edilebilmektedir. Bu çalışmada, geleneklerin, kültürün ve ulusal kimliğin diğer
unsurlarının, Türkiye'nin bir turizm merkezi olduğu iddiasında bulunan reklamlarda nasıl temsil edildiği
incelenmiştir. Bu çerçevede, Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin tanıtımına yönelik hazırlanan kurumsal
reklamlar içerik analizine tabi tutularak, daha önceki çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlarla kıyaslanmış, içerik
unsurlarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. İçerik analizine konu olan reklamları tümüne Turizm
Bakanlığı internet sitesi aracılığı ile ulaşılmıştır. Yirmi adet Türkiye tanıtım videosu daha önceki çalışmalarda
ortaya çıkan kategori ve kodlama cetveli kapsamında analiz edilerek, ortaya çıkan sonuçlar ödüllü ülke
reklamları kapsamında yapılan akademik çalışmada sunulan sonuçlarla kıyaslanmıştır. Sonuçlar, ülke
tanıtımlarında toplumun günlük pratikleriyle yansıtıldıklarını, ülke genelinde sıklıkla gündeme gelen doğal
güzellikler ve tarihi eserlerin vurgulandığını göstermektedir.
Keywords: Ulusal kimlik, ülke pazarlama, reklam
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REKLAMDA KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN ROLÜ
1

Öğr. Gör. FERRAH NUR DÜNDAR - Kırklareli Üniversitesi - Grafik Tasarım

Reklam toplumların kültürünü,söylemlerini yansıtan etkili bir iletişim şeklidir. Reklam toplumun inançları,
değerler, gelenek görenekler ve yaşam biçimi yani toplumun kültürünü yansıtmaktadır. Farklı kültürler,
farklı inançlar, farklı gelenek ve görenekler; şehirlerin, ülkelerin, kıtaların veya milliyetlerin kendine has
özelliklere sahip olması beraberinde reklamlarının da farklılaşmayı sağlayarak benzerlerinden
ayrıştırmaktadır. Tüketim kültürü içinde farklılaşmanın gerekliliğine inanan özellikle küresel markalar,
‘evrensel iletişimi’ sağlayabilmek için ‘ortak görsel bir dil’ arayışına girmişler küresel bir strateji izleyerek
hedef kitleye ulaşmayı amaçlamışlardır veya yeni pazar oluşturmak hedefiyle kültürel farklılıkları göz
önünde bulundurarak reklam stratejileri oluşturmuşlardır. Söylemlerinde ise her ülkede hedef kitle için o
ülkenin değerleriyle yerel bir strateji ile iletişim dili oluşturma yoluna gitmişlerdir. Çalışmada özellikle
uluslararası reklamlarda, reklamın yayınlanacağı topluma özgü kültürel farklılıkların ürünle ilişkilendirilmesi
gerekliliği üzerinde durulmuş ve reklam ile marka arasındaki ilişki irdelenmiştir. Kültür kodlarının reklam
iletisine nasıl ve hangi göstergelerle aktarıldığı; ve ne biçimde kullanıldığı, hedef kitleye ürünü hangi ölçüde
satın almaya yönelttiği incelenmiştir.
Keywords: Reklam, kültür, küresellik, yerellik, gösterge.
Corresponding Author: Öğr. Gör. FERRAH NUR DÜNDAR

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
918

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

REKLAMDA ÜNLÜ KULLANIMI
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Reklamlar, hedef kitlenin dikkatini çekme, ürün ya da hizmete karşı ilgi uyandırma, istek oluşturmak
amacıyla toplumda popüler ve ünlü insanları kullanmak isteğindedirler. Reklamda ‘celebrity’ (ünlü
kullanımı) kavramı :hedef kitle için mesajı ve eylemi onaylayan ünlü ve tanıdık destekçiler kullanmaktır ve
etkili yöntemlerdendir. Tanınırlığı ve sevilme düzeyi yüksek olan bir ünlünün kampanyalarda marka imajına
olumlu etkisi oldukça fazladır. Ancak mesaj ile tercih edilen ünlü ve temsil ettiği değerler arasında uyumun
olması ,markaya değer katması ve ünlünün imajının, markanın imajı önüne geçmemesi beklenmektedir.
Çalışmada marka ile ürün arasındaki ilişki, avantajları ve dezavantajları, marka imajına etkileri, ünlü
kullanımı ile mesaj/marka hatırlanması arasındaki ilişki, hedef kitleye ürünü ‘hangi’ ölçüde satın almaya
yönelttiği örnek uygulamalar verilerek incelenmiştir.
Keywords: Reklam, ünlü, marka imajı, popüler kültür, gösterge.
Corresponding Author: Öğr. Gör. FERRAH NUR DÜNDAR

REKLAMCILIKTA GÖSTERGEBİLİM: ALGILAMA VE YARATICILIK SINIRLARI DAHİLİNDE
REKLAMCILIĞA GÖSTERGEBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM*
1

Doktora Öğr. HURİ DENİZ KARCI - Selçuk Üniversitesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Reklamın tüketicinin satın alma kararını büyük ölçüde etkilediği bilinmektedir. Bu süreçte reklamın etkili
olabilmesi için tüketicinin ürünlere ve markalara yaklaşımını stratejik biçimde yakalamak gerektiği
düşünülmektedir. Bunu başarabilmek içinse yaratıcı reklam stratejilerinin oluşturulması gerekmektedir.
Reklam mesajlarının amacı, kişilerin algılama, inanma, anımsama ve düşünme gibi çeşitli bilişsel süreçlerini
etkileyerek, satın alma davranışlarını belirlemeye yöneliktir. Bu sebeple, satın alma davranışlarında kişinin
bilgi işleme, algılama ve karar verme yeteneğinin nasıl çalıştığının reklamcı tarafından bilinmesinin başarılı
bir reklam iletişiminin ilk şartı olduğu bilinmektedir. Yaratıcılık, daha önce düşünülmemiş, yapılmamış veya
uygulanmamış bir fikir ya da fiziksel varlığın ortaya çıkartılması olayıdır. Yaratıcılığın kendini gösterdiği başta
gelen alanlardan birisi de reklamcılıktır. Reklam ajansının baştan aşağı yönetim bölümünden, stratejik
ekibine ve adı üstünde yaratıcı ekibine kadar kurum olarak felsefesini yaratıcılık üstüne kurması, onu
pazarda ileri götürecektir. Bu anlamda tüketicinin reklam mesajlarını algılama biçimlerini incelerken siyaset,
psikoloji, sosyoloji, vb. birçok alanda kullanılan göstergebilimsel yöntemden yararlanmanın reklam
iletişimini derinlemesine çözümlemek açısından yararlı olacağı düşünülerek bu çalışma gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada yaratıcılığın reklama yansımasının önemi, başarılı bir reklam kampanyasının ve stratejisinin
markayı nasıl tutundurduğu, yaratıcı biçimde sunulan markanın tüketici algılama sistemine uygun şekilde
hitap etmeyi amaçlayan reklamların çözümlemesi yapılmaya çalışılmıştır. Bu çözümlemeler, bu çalışmanın
konusu dahilinde göstergebilimsel açıdan ele alınmış; gösteren ve gösterilenler saptanarak, düzanlam ve
yananlam boyutları ile reklam mesajını, kodlarını açarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme, üç ayrı
markaya ait toplamda sekiz adet reklam görselinin göstergebilimsel analizi yapılarak gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın nihai amacı göstergebilim alanına katkı sağlamaktır.
Keywords: Göstergebilim, Reklamcılık, Algılama, Yaratıcılık
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KASTAMONU BEYLİKLER DÖNEMİ DİNİ MİMARİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (1211/121461)
1

Araş. Gör. EBUBEKİR SIDDIK ATA - Kastamonu Üniversitesi - Orta çağ Tarihi

Türk İslam medeniyetleri hakimiyeti altına aldığı bölgelerde öncelikli olarak imar faaliyetlerine girişimleri ile
dikkati çekmektedirler. Bu durum Kastamonu için de değişmemiştir. Selçuklu hakimiyeti döneminde
bölgede hüküm süren Çobanoğulları, ve devamında ortaya çıkan Beylikler dönemindeki Candaroğulları
beyliği hakimiyeti ve Osmanlı İmparatorluğu süresince bölgede kurulan hakimiyetler, beraberinde geniş
çaplı mimari faaliyetleri de getirmiştir. İnşa edilen bu dini-sivil mimari çeşitliliği, günümüzde dönemin estetik
kaygısını ve mimari zevkini gözler önüne seren, hala ayakta kalıp varlığını devam ettiren birer belge
niteliğindedirler. Geçmişten günümüze kalabilen bu mimari dokular sayesinde dönemin din, eğitim, ticaret,
sağlık gibi birçok alanında bilgi alınabilmektedir. Bu çalışmada, Beylikler döneminde Kastamonu merkezinde
varlık göstermiş olan Çobanoğulları (1211/12-1309) ve Candaroğulları Beyliği (1309-1461) dönemlerinde
inşa edilmiş olan dini yapılar; spesifik olarak külliyeler, camiler ve mescitler araştırılıp, mercek altına
alınmıştır. Kaynaklarda bahsi geçip döneme tarihlenen, ancak, günümüzde varlığına rastlanmayan dönem
dini yapıları, bu çalışma kapsamında ele alınmamıştır. Dönemi ve Kastamonu merkezdeki tarihi yapıları konu
alan çalışmalardan, kaynak tarama yöntemi ile, ilgili dönem yapıları incelenip tespit edilmiştir. Ayrıca, bu
merkez çerçevesinde varlık gösteren yapılar yerinde incelenerek, bu iki beylik dönemine ait yapıların
günümüzdeki durumları; genel dış mimarileri, iç mimari özellikleri ve konu bağlamında, dönem ve yapı
açısından önem teşkil eden bazı dekoratif özellikleri ve varsa kitabeleri fotoğraflanmıştır. Çalışma
kapsamında ele alınan bu dönem yapılarına ait olan plan şemalarına da, dönemi konu alan kaynaklardan ve
tezlerden ulaşılabilenlere değerlendirme bölümünde yer verilerek, söz konusu yapıların plan şemaları
üzerinden hem kendi aralarında hem de benzerlik gösteren Selçuklu, Beylikler ve Erken Osmanlı dönemleri
yapıları ile tipoloji ve plan gelişimi bakımından kıyaslanarak, o dönemde bölgede hakim olan mimari üslubun
gelişimi, günümüzde hala varlığını koruyan dini yapılar üzerinden değerlendirilmiştir.
Keywords: ÇOBANOĞULLARI BEYLİĞİ, CANDAROĞULLARI BEYLİĞİ,KASTAMONU DİNİ MİMARİ,CAMİ PLAN GELİŞİMİ,BEYLİKLER
DÖNEMİ MİMARİSİ,CAMİ,KÜLLİYE,MESCİT
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UYGUR SANATINDA ÜSLUP ÖZELLİKLERİ VE MERKEZLER ARASI ETKİLEŞİM: KIZIL, SORÇUK,
KUMTURA, TURFAN, KOÇO, YARHOTO, BEZEKLİK
1

Araş. Gör. EBUBEKİR SIDDIK ATA - Kastamonu Üniversitesi - Orta çağ Tarihi

Erken dönem Türk sanatı, bozkır coğrafyasında oluşan ve bozkır kültürüne sahip üçüncü büyük devlet olarak
bilinen Uygurlar ile farklı bir konuma sahip olur. Tarihi kaynaklara göre; Onuygurlar, Sarıuygurlar gibi çeşitli
kavimlere bölünmüş oldukları bilinen Uygurların, yerleşim yerleri olarak Batı Sibirya ve Kazak bozkırlarını
seçmiş oldukları bilinmektedir. İlk oluşum evrelerini Göktürkler içinde yaşamış oldukları bilinse de, 745
yılında bir devlet olarak Orhun bölgesinde kurulmuşlardır. 840 yılında Doğu İç Asya’nın hakimiyetini ellerine
almış oldukları ve 940 yılında ise, bir devlet olarak varlıklarının sona erdiği bilinse de, 1209 yılı Moğol işgaline
kadar sanatsal anlamda önemli eserler ürettikleri bilinmektedir. Doğu Türkistan’da yer alan Karahoça,
Karabalgasun, Beşbalık merkezleri yanı sıra Urumçi, Kaşgar, Turfan, Bezeklik, Yarhoto, Koço, Kumtura,
Sorçuk gibi önemli şehirler, Uygur sanatına ait dönemde önemli görsel örnekler barındıran merkezlerdir. Bu
çalışmanın amacı; İslamiyet Öncesi Türk Sanatı’nın önemli bir aşamasını ve dönemini temsil eden Uygurlar
Devleti sanatını irdeleyerek, bu devletin egemenliğinde olan dönemin önemli merkezlerinde (Kızıl, Sorçuk,
Kumtura, Turfan, Koço, Yarhoto, Bezeklik) üretilmiş olan çeşitli türlerde ve tekniklerdeki sanat eserleri
aracılığıyla, söz konusu merkezler arasındaki sanatsal etkileşimi saptamak ve bu sayede bu dönemde etkin
olan dini temelli (Budizm- Manihaizm) genel sanat üslubunu belirlemektir. Çalışmada, dönemi ve dönem
sanatını konu alan birincil ve katalog niteliğindeki yabancı kaynaklardan kaynak tarama yöntemi ile gerekli
olan görsel malzemeler, konu bağlamında, seçilerek fotoğraflanmış ve her bir merkeze ait belirlenen (duvar
resmi, minyatür, heykel, dokuma parçalar) türlerdeki sanat eserleri, merkez adları altında biçim ve içerik
yönünden analiz edilmiştir. Kuça bölgesi (Kızıl, Sorçuk, Kumtura) ve Turfan bölgesi (Turfan, Koço, Yarhoto,
Bezeklik) merkezlerine ait bu eserler üzerinden değerlendirme yapılarak, dönemde merkezler arasında bir
üslup birliğinin ve etkileşimin olduğu sonucuna varılmıştır.
Keywords: Uygur sanatı,Erken Dönem Türk Sanatı ,İslamiyet Öncesi Türk Sanatı,Sanatta etkileşim,Uygur Sanatında Üslup,Turfan
Bölgesi Sanatı,Kuça Bölgesi Sanatı
Corresponding Author: Araş. Gör. EBUBEKİR SIDDIK ATA

AKREBİN YOLCULUĞU FİLMİNDE KARAKTERLERİN ANLATI YAPISI İÇERİSİNDEKİ YERİ
1

Yrd. Doç. Dr. GÜLŞAH SARI - Abant İzzet Baysal Üniversitesi - RADYO TV SİNEMA

Bu çalışmada sinemada geleneksel ve çağdaş anlatının özellikleri incelenmiş olup Türk Sineması
auteurlerinden Ömer Kavur’un Akrebin Yolculuğu filmindeki karakterler, geleneksel ve çağdaş anlatı
üzerinden incelenmiştir. Çalışmada film incelemesi yapılırken yöntem olarak anlatı çözümlemesi yöntemi
tercih edilmiştir. Akrebin yolculuğu filmi anlatı kalıpları açısından değerlendirildiğinde çağdaş anlatı
açısından değerlendirilebilir. Çağdaş anlatıda geleneksel anlatının aksine belirsizlik vardır, berraklık yoktur.
Akrebin yolculuğuna bakıldığında filmin sonunda kesin bir belirlilik yoktur. Filmin içerisindeki zaman
döngüsü filmin sonunda da adeta devam etmektedir. Kerem filmin başında aslında arafta olduğu için
öldürüldüğü zamana tekrar tekrar dönmektedir. Filmin sonunda Kerem, filmin başındaki gibi bir trenin
içindedir. Kendi ölümüne olan yolculuğuna devam edecektir. Filmde berrak bir son bulunmamaktadır.
Keywords: çağdaş anlatı,geleneseksel anlatı, Türk Sineması
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SİNEMA VE ŞEHİR İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA PANDORANIN KUTUSU FİLMİNİN İNCELENMESİ
2

1 Yrd. Doç. Dr. GÜLŞAH SARI - Abant İzzet Baysal Üniversitesi - RADYO TV SİNEMA
Yrd. Doç. Dr. DERYA ÇETİN - Abant İzzet Baysal Üniversitesi - RADYO TELEVİZYON SİNEMA

Sinema ve şehir birbirinden ayrılamayan iki kavramdır. Bu çalışmada Yeşim Ustaoğlu Pandoranın Kutusu
filminde sinema ve şehir ilişkisi incelenecektir. Şehrin bir mekan olarak filmde nasıl temsil edildiği ve
karakterlerin şehirle ilişkisine bakılacaktır. Yeşim Ustaoğlu’nun Pandoranın Kutusu filminde İstanbul şehri
ve Karadeniz’in bir köyü filmin ana çatışmasının taşıyıcısı görünümündedir. Yönetmenin ifadesiyle; orta sınıf
kentli bir ailenin eleştirisini yapan film, İstanbul’un Tarlabaşı, Eminönü gibi bazı bölgelerini ikon olarak
kullanmaktadır.
Keywords: MEKAN, ŞEHİR, SİNEMA
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. GÜLŞAH SARI

OKSİDENTALİZM KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE 11 EYLÜL SONRASI TÜRK SİNEMASINDA ÖTEKİ
TEMSİLLERİ
1

Araş. Gör. SELİM BEYAZYÜZ - Selçuk Üniversitesi - Radyo, Televizyon ve Sinema

Lumiere Kardeşler tarafından ortaya çıkarılan sinemetograf ilk olarak eğlence amacıyla kullanılmış,
sonrasında endüstrileşerek ideolojik bir yapıya bürünmüştür. Geniş kitlelere ulaşabilmesi ve toplulukları
harekete geçirebilmesi açısından önemli bir yere sahip olan bu anlamda da kitle iletişim araçları içerisine
eklemlenen sinema, modern dünyada önemli bir araç haline gelmiştir. Oryantalist bakış açısının tersine
dönmüş hali olarak karşımıza çıkan oksidentalizm kavramı, Batı’nın Doğu hakkındaki düşünceleri ve gerçeğin
yeniden üretimine karşı çıkış olarak nitelendirilebilir. Doğu’nun “eksik kalmış, köksüz, barbar, terörist ve
ilkel” olarak temsil edilmesine karşılık, Batı, oksidentalistler tarafından “ahlaki yönden yoksun, değerleri
olmayan, ara bozucu” olarak nitelendirilmiştir. Bu anlamda yapılan çalışmanın temel amacı, Doğu ve Batı
karşıtlığını temsil eden oryantalist düşünce sistemine karşılık, oksidentalist felsefeyi destekleyen filmler
üzerinden mevcut durumun betimlemesinin yapılmasıdır. Özellikle11 Eylül sonrası değişen öteki algısıyla
birlikte Batı’nın Doğu’ya karşı tutumu yerini düşmanlığa bırakmış, buna koşut olarak ise oksidentalist
çalışmalar Batı’yı suçlayıcı ve Batı’nın eksik kalan yönlerini ön plana atan çalışmalar yapmışlardır. Çalışmada
oksidentalist söylem ile paralellik içeren “Kurtlar Vadisi Irak” adlı film incelenmiştir. “Kurtlar Vadisi Irak”,
söylem analizi yöntemine göre çözümlenmiş, çözümleme sonucunda diyaloglar, görüntüler, karakter
betimlemeleri ve mekân tasvirlerinin “ötekinin” sunumunda büyük rol oynadığı; gizli ya da açık şekilde dile
getirilenlerle Doğu ve Batı kurgusunun “düşman/öteki/tehdit” metaforlarıyla desteklendiği görülmüştür.
İncelenen Kurtlar Vadisi Irak filminde Batı’nın Irak ve Ortadoğu’da yaptığı uygulamaların bir yansıması ve
Doğu ile Batı medeniyetlerinin arasındaki farklar ortaya konulmuştur. Bu anlamda biz ve onlar
dikotomisinde biz tarafında bulunan “Doğulu, iyi, yardımsever, temiz” kategorisinin karşısında “Batılı, kötü,
öteki” bulunmaktadır.
Keywords: 11 Eylül, öteki, oksidentalizm, sinema.
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KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDA ŞİDDET VE SUÇUN MEŞRULAŞTIRMASI: İÇERDE DİZİSİ
1

Araş. Gör. SELİM BEYAZYÜZ - Selçuk Üniversitesi - Radyo, Televizyon ve Sinema

Günümüzde kitle iletişim araçlarının vazgeçilmez birer olgu olduğu aşikardır. Bu araçlar vasıtasıyla sunulan
içerikler bireyler tarafından tüketilmekte ve metnin içerisindeki ideoloji bireyleri etkileyebilmektedir. Bu
anlamda kitle iletişim araçları arasında önemli bir yer kaplayan televizyon da belli içerikler tüketilmek
amacıyla sunulmaktadır. Bu içerikler farklı yaş, sosyo-ekonomik düzey ve siyasi yelpazesi olan bireyler
tarafından tüketilmektedir. Kitle iletişim araçlarında sunulan şiddet ve suçun gösterimi sunulan içeriğin
biçimine göre yorumlanmakta ve bireylerin tutum ve davranışlarına etkide bulunmaktadır. Bu anlamda
televizyon dizilerinde sıklıkla karşılaşılan şiddet ve suçun gösterimi bu olguların meşru hale gelmesine ve
bireyler tarafından onaylanıp davranışlarında değişiklik olmasına neden olmaktadır. Çalışmanın amacı kitle
iletişim araçlarında özellikler televizyonda üretilen dizilerin içeriklerinin çoğunlukla şiddet ve suç temalı
olması ve bu olguların suç ve şiddeti meşru göstererek bireylerin gerçek yaşamlarında suça ve şiddete meyilli
olmalarına neden olduğunun ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmada televizyon dizilerinden yayınlandığı tarihte
reytingi en yüksek dizilerden biri olan İçerde dizisi içerik analizine göre incelenmiştir. İçerde dizisinde
sunulan şiddet ve suçun meşru hale gelmesi bireylerin dizi içerisindeki karakterler ile özdeşleşmesi sonucu
işlenen suçu ve şiddeti meşru görmelerine neden olabilmektedir. Çalışmada elde edilen bulgular, İçerde
dizisinin mafya dizisi olduğu dizi içerisinde (uyuşturucu kaçakçılığı, adam öldürme, işkence, psikolojik baskı
gibi vb.) suçların bireyler tarafından örnek teşkil edebileceği, bu içerikleri tüketen bireyler için suç ve şiddetin
teşvik edici olduğudur. Bu anlamda İçerde dizisi içerdiği şiddet ve suçun gösterimi sayesinde bireylere örnek
teşkil edecek içerikler yayımlamakta, bireylerin bu içerikleri tüketmesi sonucu gerçek hayatta karşılaştıkları
olumsuz durumlar karşısında bu içeriklere maruz kalmayanlara oranla daha fazla suça ve şiddete meyilli
olabilmektedirler.
Keywords: suç, şiddet, kitle iletişim araçları, özdeşleşme.
Corresponding Author: Araş. Gör. SELİM BEYAZYÜZ

ORYANTALİST BAKIŞ AÇISININ SİNEMAYA YANSIMASI: THE PHYSİCİAN (2013) FİLMİ ÖRNEĞİ
1
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2

Modern çağın anlatı tekniklerinden birisi olan sinema güçlü bir etki alanına sahiptir. Sinema her ne kadar bir
sanat formu olsa da aynı zamanda bir kitle iletişim aracıdır. Dolayısıyla geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Bu
nedenledir ki sinemanın toplumsal etkileri bulunmaktadır ve sinema filmleri bu bağlamda sosyal bilimlerin
inceleme alanına girmektedir. Sosyal bilimlere ait olan yöntemler eşliğinde filmler analiz edilerek toplumsal
sonuçlar ortaya koyulabilmektedir. Yapılmış olan bu çalışmada Alman yapımı The Physician (2013) filmi
oryantalizm bağlamında ele alınıp içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Oryantalizm, Edward Said'in
kavramsallaştırmış olduğu üzere Batı dünyasının Doğu dünyası üzerinde hakimiyet oluşturmasına yol açan
ön yargılı, fantazilere, imajlara ve hayallere dayalı düşünce sistemidir. Dolayısıyla oryantalizm bir ötekiyi
gerektirmektedir. Bu noktada Doğu-Batı karşıtlığı bulunmaktadır ki oryantalist bakış açısı bu düalist
yaklaşımdan beslenmektedir. Batı'nın imgelemindeki Doğu imajı olarak da tanımlanan oryantalizm, bir
noktada kültürel hegemonyanın da sağlayıcısıdır ve Cemil Meriç'in tabiriyle emperyalizmin keşif koludur.
Batı dünyası, oryantalist bir bakış açısıyla Doğu dünyasını görmeyi sürdürmektedir ve bu bakış açısı The
Physician (2013) filminde açıkça gözlemlenmektedir. Bu çalışma İbn-i Sina'nın hayatını beyaz perdeye
aktaran The Physician (2013) filmindeki oryantalist öğeleri açığa çıkartmayı amaçlamaktadır. Filmdeki
karakterlerin söylemleri ve filmde kullanılan göstergeler üzerinden filmdeki oryantalist öğeler açığa
çıkartılmaya çalışılmıştır ve tarihsel gerçekliğin bir noktada sinema tekniğiyle nasıl çarpıtıldığı ortaya
koyulmuştur.
Keywords: Oryantalizm,Sinema,Sanat,The Physician,İbn-i Sina
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OKSİDENTALİST BAŞKALDIRI: MY NAME İS KHAN FİLM İNCELEMESİ
1

Araş. Gör. SELİM BEYAZYÜZ - Selçuk Üniversitesi - Radyo, Televizyon ve Sinema

11 Eylül 2001 saldırıları dünya genelinde büyük etkileri olan ve dünyanın gözünü İslam dünyasına çevirmiş
olduğu, Doğu’nun ötekileştirmeye maruz kaldığı, müslümanların terörizm ve barbarlık ile ilişkilendirildiği bir
dönemin başlamasına neden olmuştur. Oryantalist düşünce sisteminin dönüşüm geçirmesi olarak
nitelendirebilecek bu siyasi farklılaşma, Doğu dünyasının tepkisini çekmiş buna bağlı olarak oksidentalist
bakış açısına uygun olabilecek itirazlar gelmiştir. Kitle iletişim araçları ve bu araçların içerisinde önemli bir
yere sahip olan sinema bu başkaldırının önemli aktörlerinden biri olmuştur. Bu anlamda çalışmanın temel
amacı 11 Eylül sonrası gerçekleşen “Müslüman barbar”, “terörist Müslüman” temsillerinin İslam dünyasına
uygun olmadığı, aslında bu durumun Müslümanlıkla alakasının olmadığının örneklemde incelenen film
üzerinden betimlemesinin yapılmasıdır. My Name İs Khan filmi söylem analizi yöntemine göre çözümlenmiş,
çözümleme sonucunda diyaloglar, görüntüler, karakter betimlemelerinin oryantalist görüşün tezahürü olan
temsillere uygun olmadığı “Müslüman-terörist”, “barbar doğulu” imgelerinin temsilinin gerçeği
yansıtmadığı görülmüştür. İncelenen anlatıya göre 11 Eylül sonrasında İslam ve Müslümanlık ve
Müslümanlara karşı nefret söylemi gelişmiş, Müslümanlar çeşitli işkencelere maruz kalmışlardır.
Keywords: oksidentalizm, 11 Eylül, terörizm, ötekileştirme
Corresponding Author: Araş. Gör. SELİM BEYAZYÜZ

DOMESTIC TRAUMA: ATLIKARINCA, MUSTANG
1

Yrd. Doç. Dr. ASLI EKİCİ - Selçuk Üniversitesi - Radyo ve Televizyon

The family institution has generally been sanctified as the smallest part of the society and thought as a
confidential space. By the help of feminist movement which develops new sentiments towards the family,
it is noticed that this kind of sancted places can also be places which create and maintain traumas. It can be
said that various identities and differences can find representation opportunity for themselves and it is
possible to face up to the past reveal tone tries of new directors in films after 1990. Rush of female directors
which was started by Bilge Olgaç is seen in this time period, new female directors have taken place for
themselves in Turkish Cinema. This period of time has started in 1990s and continues in 2000s and different
female directors has shot their first feature-length films include issues which they suffer from. In this study,
films named as Atlıkarınca (İlksen Başarır, 2011) and Mustang (Deniz Gamze Ergüven, 2015) which touched
upon the incest issue as a source of domestic trauma are analyzed. The main purpose of the study is to
reveal how incest relation forms are represented formally and thematically in the films. The films are
deconstructed by concepts of trauma theory.
Keywords: Turkish cinema, family, trauma, incest relation
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MODERN TOPLUM VE YABANCILAŞMADAN BİR KAÇIŞ İMGESİ OLARAK CAPTAİN FANTASTİC
FİLMİ
1
2

Prof. Dr. HİMMET HÜLÜR - Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Radyo Televizyon ve Sinema
Araş. Gör. ELÇİN AKÇORA - Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Radyo Televizyon ve Sinema

Akılcılık ve evrensellik temeline dayanan modernizmin, kapitalizmin ruhuyla birleşmesi sonucunda
toplumlar ve bireyler derin açmazlara sürüklenmiştir. Modernleşmeyle birlikte toplumların düşünsel, sosyal,
siyasal ve ekonomik açılardan dönüşümler yaşamaları, kitleselleşmeyi, bireyselleşmeyi, yabancılaşmayı,
kimliksizleşmeyi, sömürüyü ve metalaşmayı beraberinde getirmiştir. Üretimden çok tüketime dayalı bir
yaşam biçiminin ve teknolojik araçların hâkim olduğu modern toplumda kültürel çelişkiler insan ile doğa
arasındaki ilişkileri belirleyici hale gelmiştir. Bu durumdan hoşnutsuz olan ve bunalan bireylerin sayısı
giderek artmaktadır. Özellikle modern-teknolojik toplumun cisimleştiği kent yaşamı bu huzursuzlukların
temel nedeni olarak ortaya çıkmıştır. Toplumsal ve kültürel değerlerin yeniden üretildiği sanatsal bir alan
olan filmler aracılığıyla kent yaşamına sıkışan insanların gündelik pratiklerinin monotonlaştığı, ekonomi,
eğitim ve inanç sistemlerinin anlamsal değerlerinin sarsıldığı, bireylerin toplum yaşamından kendilerini
soyutladığı vb. temalar ve konular çerçevesinde modern toplum eleştirilerinin yapıldığı görülmektedir. Matt
Ross’un yönetmenliğini üstlendiği Captain Fantastic (2016) filmi modern teknolojik uygarlığın getirdiği kent
yaşamından uzak, doğayla baş başa bir yaşam biçimine sahip olan fantastik bir baba figürü ve çocuklarının
ütopik düzeydeki yaşantılarını anlatmaktadır. Noam Chomsky’nin eleştirel söylemlerine de önemli ölçüde
atıfta bulunan film, idealize edilmiş modern-teknolojik toplum algısının karşısında bir tavır sergilerken, aynı
zamanda sinema-ideoloji, sinema-sosyoloji ilişkisinin farklı boyutlarını da içermektedir. Bu bilgiler
çerçevesinde çalışmanın temel amacı, Captain Fantastic filminin modern bireye, yaşama ve topluma
yönelttiği eleştirel bakış açısını sosyolojik yaklaşımlar ışığında açığa çıkarmaktır. Çalışmada film anlatısındaki
yazılı, işitsel ve görsel kodların altında yatan ideolojik ve sosyolojik anlamları çözümlenecektir.
Keywords: Modern toplum eleştirisi, teknoloji ve yabancılaşma, Captain Fantastic, sosyolojik yaklaşımlar
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BİLİM KURGU SİNEMASINDA YAPAY ZEKÂ VE BİLİNÇ İMGESİNİN BİR ÖRNEĞİ OLARAK EX
MACHİNA
1
2
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Prof. Dr. HİMMET HÜLÜR - Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Radyo Televizyon ve Sinema

Bilim ve teknolojinin gelişimi toplumsal yapı ve değerleri önemli ölçüde dönüştürmektedir. Teknolojik
gelişmelerin toplum üzerindeki etkisi, özellikle gündelik hayatın her alanında yapay zekâların görünür hale
gelmesi, insan-makine ilişkisinin hangi biçimde sürdürüldüğünün önemini giderek artırmaktadır. Bugüne
kadar insana özgü olarak görülen bilince, makinelerin de sahip olup olmayacağı en temel sorulardan biridir.
Kimi bilim insanları yapay zekâların insanlık adına büyük bir buluş olduğunu savunurken, kimileri ise bunların
insanlığın sonunu getirebileceğini düşünmektedir. Bununla birlikte, 1950’li yıllarda bilgisayar
teknolojisindeki önemli atılımlarla sıklıkla gündeme gelen yapay zekâ kavramı, makinelerin tıpkı insanlar gibi
düşünen bir varlık olabileceği yönündeki düşünceleri günümüze gelene dek güçlendirmiştir. Teknolojik
alanda ortaya çıkan bu gelişmeler, sinemasal anlatımda önemli bir yansıma bulmaktadır. İlk dönem
filmlerinden itibaren işlenen ‘gelecek temsili’ teması sinemada bilim kurgu türünün doğuşuna zemin
hazırlamıştır. Teknolojik imkanların artışı ve bilim kurgu türünün kendine has özellikleri ütopik ve distopik
filmlerin yapımını hızlandırmıştır. Geleceğe ilişkin alternatif zaman ve mekân tasvirleri, uzay maceraları,
makineler ve yapay zekâlar gibi konular filmlerde sıklıkla ele alınmıştır. Alman yönetmen Fritz Lang’ın 1927
yapımı Metropolis filmi bilim kurgu türünün kült örnekleri arasında gösterilmesinin yanı sıra, yapay zekâlı,
insan-benzeri bir tekno-bedenin temsil edildiği ilk film olma özelliğini taşımaktadır. 1990’lı yıllardan sonra
sinemasal anlatımda yapay zekâların tasviri önemli bir ivme kazanmıştır. Alex Garland yönetmenliğindeki
2015 yapımı Ex Machina filmi ise insan-benzeri cyborg imgesini film anlatısının merkezine yerleştirmesiyle
dikkat çeken bir yapım haline gelmiştir. Bu perspektiften çalışmanın temel amacı; bilim kurgu sinemasının
önemli konularından biri olan yapay zekâların filmlerde nasıl temsil edildikleri ve geçirdikleri dönüşümdür.
Çalışma, bilim kurgu sinemasının kısa tarihçesi ile birlikte yapay zekâ ve bilinç imgesinin dönemsel
boyutlarını ve tekno-kültürel yapısını vurgulamaktadır. İnsan ve makine arasında hangi benzerliklerin ve
farklılıkların sinema diliyle inşa edildiğine, Ex Machina (2015) filminin metafor-yoğun anlatımı çerçevesinde
göstergebilimsel yaklaşımlardan yararlanarak açıklık getirilecektir.
Keywords: Bilim Kurgu Sineması, Yapay Zekâ, Bilinç, Ex Machina, Tekno-Beden
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READİNG EARLY REPUBLİCAN MODERNİZATİON OVER GRAMSCİ
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Araş. Gör. RUKİYE SAYGILI - Selçuk Üniversitesi - SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

1
2

Being about the change experienced in political and civil society in the process of transition from empire to
nation state, this study aims at analyzing aforementioned change through Gramscian terminology. As in all
governments, Kemalist managing group also desired to sustain its power basing on consent rather than
domination. With this purpose, first of all, it dissolved all institutions to support Ottoman hegemony.
Afterwards, it tried to create its own hegemony by using positivist-based modernization constituting base
of Kemalist world view. Infrastructural and super structural transformation occurred during transition from
a traditional form to a modern state will be studied in detail by means of hegemony historical bloc,
force/consent dichotomy, integral state, hegemonic devices, fight for position-maneuver, passive
revolution and modern prince approaching the concept of hegemony as reference.
Keywords: Early Republican Modernization, Hegemony, Kemalism
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EARLY REPUBLİCAN MODERNİZATİON İN RESPECT OF CONTİNUİTY/BREAK DİCHOTOMY
1

Araş. Gör. RUKİYE SAYGILI - Selçuk Üniversitesi - SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

It is not possible to deal with Republican Modernization in sui generis perspective. Republican
Modernization inherited the sense of historical belatedness, understanding of transcendental state, its
unexpected, elitist and metonymic structure, and political society-oriented point of view negated the civil
society from Ottoman modernization. Besides these similarities, Republican Modernization differs from
Ottoman modernization in respect of nation-state, national identity, super structural reformation and
mission of establishing a state. Within the aforementioned framework, this study seeks answer for the
question of “Is Early Republican Modernization a break or continuity?” mentioned in Turkish political
literature for long time within the light of the features of Kemalist modernization given above.
Keywords: Ottoman Modernization, Republican Modernization, Positivism
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TURKEY AND SYRİA: AN UNEASY RELATİONSHİP
1

Dr. İNCİ AKSU KARGIN - Adıyaman Üniversitesi - Tarih

Since modern Turkey was founded in 1923, a number of regional, domestic and global factors have shaped
Turkish-Syrian relations. Syria being under Ottoman rule for years, problems associated with the future of
the Sanjak of Alexandretta (currently, Turkey’s Hatay province) in the 1930s, the emergence of water issues
during the 1950s, and Syria’s support to the PKK (Kurdish Worker’s Party) have all served as factors that
have affected Turkish-Syrian relations. Beginning in 1998, despite all warnings from the Turkish
government, the Syrian government maintained support to the PKK, which brought two countries to the
brink of war. However, Syria eventually ceased to support the PKK and deported the party’s leader Abdullah
Öcalan, which allowed the bilateral relations to begin to normalize. Relations were further aided when both
countries signed the Adana Agreement in 1998, and then Turkish President Ahmet Necdet Sezer took part
in Syrian President Hafez al-Assad’s funeral proceedings. Relations were also helped when the AKP (Justice
and Development Party) came to power during the November 2002 general elections. The bilateral
diplomatic and commercial relations that had slowly been established beginning in 2002, had begun to
devolve when the Syrian civil war broke out in March 2011, and eventually these relations broke off
completely. This research paper will examine and assess Turkish-Syrian relations from an historical point of
view based on various factors that have served to influence them. Then, it will examine in detail why the
relations between the parties were broken off after all these developing political and economic relations.
Keywords: Turkey,Syria,Bilateral relations,political history
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A HİSTORİCAL ANALYSİS OF THE IMMİGRATİON MOVEMENTS AİMED AT TURKEY
1

Dr. İNCİ AKSU KARGIN - Adıyaman Üniversitesi - Tarih

Since its founding, the Ottoman Empire was the target of a number of immigration movements, and it
received all persons who claimed asylum regardless of ethnic or religious background. Like the Ottoman
Empire, and because of its distinctive geo-political position, the Turkish Republic has also been the target
of a number of immigration movements. Although similarities exist between the immigration and asylum
policies of Turkey and the Ottoman Empire, Turkey has been more exclusive with regard to which
immigrants and refugees will be accepted into the country and how they will be classified. This research
paper first discusses the domestic and international laws that Turkey has ratified when classifying
immigrants and refugees. Then, it will analyze the immigration and asylum movements of variety of groups
(Greeks, Bulgarians, Bosnians, Muslims of Former Yugoslavia, Romanian Turks, Afghans, Iranians, Iraqi
Kurds, Ahiska Turks, Jews, and Syrians) aimed at Turkey, the types of policies Turkey pursued – both
international and domestic – in order to properly address these migration movements. Finally, this research
paper addresses what motives (geography, nation-state building process and security-centered foreign
policy) proved effective in helping the state to decide upon these immigration and asylum policies.
Keywords: immigration,assylum,refugees,Turkey,immigration policy
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MOTHER’S LEVEL OF CONSCIOUSNESS AND ANXIETY FOR CHILD SEXUAL ABUSE
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Sexual abuse of a child, which can be defined as the inclusion of any sexual act by an adult when a child
does not consent, is a multidimensional and complex question that damages the child in emotional,
physical, social and spiritual ways. It is possible to observe the adverse effects of child abuse on all
developmental stages. This study aimed to determine the level of consciousness and anxiety about child
sexual abuse of mothers who have under 18 years old child and take care of these child. The sample of the
research consists of 270 mothers. Demographic Information Form, Awareness Questionnaire and Anxiety
Questionnaire were used in the research. SPSS24 (Statistical Package fort the Social Sciences) was used in
the analysis of the data. Participants are between 20-62 years of age. The majority of participants; are
primary school graduates (38%), have been married longer than 15 years (47%), have 2-3 children (62%).
20% of the mothers who participated in the study have no idea about “what is child sexual abuse?” It was
found that 48,1% mothers have never been trained about child sexual abuse before. As a result, it has been
observed that mothers are not informed about child sexual abuse. For this reason, in order to protect
children from sexual abuse, it is first necessary to raise awareness of their mothers. It will be helpful to
increase and expand the trainings about child sexual abuse for mothers.
Keywords: Child Sexual Abuse, Mother,Child Abuse
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SOSYAL HİZMET VE MERHAMET: BİR NİTEL ARAŞTIRMA
1
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Bu araştırmanın amacı merhametin sosyal hizmette ne anlama geldiğinin ve diğer disiplinlerden farklı olarak
sosyal hizmetteki ayırt ediciliğinin nitel olarak betimlenmesidir. Merhametin sosyal hizmette ne anlama
geldiği ise sosyal hizmet uzmanları, sosyal hizmet öğrencileri ve sosyal hizmet akademisyenleri için
hazırlanan görüşme formunda yer alan “Sosyal hizmette merhamet ne anlam ifade ediyor?” sorusuyla
değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada çalışma grubunun oluşturulmasında amaçlı örneklem türü tercih
edilmiş ve katılımcı odaklı veri çeşitlemesi yapılmıştır. Bu çerçevede 12 sosyal hizmet öğrencisi, 10 sosyal
hizmet uzmanı, 12 sosyal hizmet akademisyeni ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Uzman, öğrenci ve
eğitimci boyutunda araştırmadan elde edilen nitel veriler kelimesi kelimesine kelime işlem programına
aktarılmış araştırmanın amacına yönelik içeriğin çözümlenmesi bağlamında temalandırılmış ve alt başlıklar
altında toplanmıştır. Yapılan analiz sonucundan merhamet ve sosyal hizmet ilişkisine yönelik profesyonellik,
olmazsa olmaz, denge, kişilik özelliği, mekanik sosyal hizmet, kendini aşma, körleştirme, din ve sevgi
temalarına ulaşılmıştır. Başlıklar halinde temalar açıklanmış sonuç ve öneriler bölümünde sosyal hizmetduygular ve merhamet ilişkisine odaklanan araştırmaların artmasının ve eğitim müfredatına merhamet
yorgunluğuna yönelik içerikler eklenmesinin altı çizilmiştir.
Keywords: Sosyal hizmet, Merhamet, Merhamet Yorgunluğu, Nitel araştırma
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SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ :
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
2
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Mesleki benlik bireyin tercih ettiği mesleğine ilişkin geliştirdiği değerlilik yargısı olarak adlandırmaktayken,
mesleki benlik saygısı, mesleki bir tercihe dönüştürülmüş, birey tarafından meslek ile ilgili olarak kabul
edilen benlik yüklemelerine ilişkin bireyin oluşturduğu değerlilik yargısıdır Bu çalışmada Selçuk Üniversitesi
Sosyal Hizmet bölümünde okuyan 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin mesleki benlik saygısı düzeylerinin çeşitli
değişkenler açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırma örneklemi Selçuk
Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünde okuyan birinci sınıf 81, ikinci sınıf 72, üçüncü sınıf 78 ve dördüncü
sınıf 47 olmak üzere toplam 278 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından
hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu’’ ve “Arıcak Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği’’ kullanılarak elde edilmiştir. Sosyodemografik değişkenlere göre öğrencilerin mesleki benlik saygıları incelendiğinde, cinsiyet, mesleği önerme
durumu, kişisel gelişime katkıda bulunup bulunmadığı ve yeniden seçme şansı olsa tekrar aynı bölümü
seçme durumu değişkenleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.Araştırmaya katılan öğrencilerin
mesleki benlik saygısı yaşadığı yer, aile yapısı, burs alıp almama durumu, gelir, bölüm tercih sırası ve sınıf
değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu araştırmadan elde edilen bulguların,
çalışanların mesleki benlik yükseltilerek, çalışma yaşamlarındaki başarılarını ve uyumlarını artırmak adına
yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağına inanılmaktadır.
Keywords: Sosyal Hizmet, Mesleki Benlik, Benlik Saygısı
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THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTION REGULATION AND PSYCHOPATHOLOGY
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A young girl who eats her fingernails because of anxiety while waiting for medical examination, an alcoholic
husband about to divorce, a bulimia woman who sees a fat one every time looks at her in the mirror, a
person with obsessive compulsive disorder washes hands until they get irritated or an adult struggling with
depression. What do these people have in common? The common points of those suffering from
psychopathological disorders are that they have negative emotions and they do not know how to cope with
these emotions. Difficulty or inability in coping with negative emotional experiences or process is defined
as emotion dysregulation. Problems with emotion or emotion regulation characterize more than 75 % of
the diagnostic categories of psychopathology in DSM-IV. In this study, it is aimed to examine the relationship
between emotion regulation and psychopathology. In accordance with this purpose For this purpose, the
relationship between psychopathological disorders such as insomnia, attention deficit disorder, eating
disorder, anxiety disorder, alcohol abuse, child treatment, bipolar disorder, major depressive disorder and
emotional regulation is revealed
Keywords: Emotion regulation,Psychopatholog,Emotion dysregulation
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YAŞAM DÖNÜMLERİNE GÖRE ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARIN İNCELENMESİ
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Bu araştırma engelli bireylere yönelik tutumun yaşam dönümlerine (ergenlik, ilk yetişkinlik, orta yetişkinlik
ve ileri yetişkinlik) göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubu Konya ili
merkez ilçelerinde ikamet eden 639 bireyden oluşmaktadır. Araştırmaya 364 kadın, 275 erkek katılmıştır.
Bu katılımcılardan 145’i (%22.65) ergen, 158’i (%24.53) ilk yetişkin, 182’si (%26.56) orta yetişkin ve 154’ü
(%26.25) ileri yetişkindir. Katılımcılar 16-85 yaş aralığındadır. Katılımcıların yaş ortalaması 41(ss. 19,1)’ dir.
Engelli bireylere yönelik tutumların belirlenmesinde Başbakanlık Özürlüler İdaresi tarafından yapılan
Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor araştırması kapsamında geliştirilmiş Özürlülere Yönelik Tutumlar Ölçeği
kullanılmıştır. Bu çalışma ilişkisel tarama modeli kullanılarak yapılan nicel bir araştırmadır. Verilerin
analizinde varyans analizi ve Tukey Testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda yaşam dönümlerine göre
bireylerin engellilere yönelik tutumları puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05).
Ergenlik, ilk yetişkinlik ile orta yetişkinlik ve ileri yetişkinlik arasında farklılık bulunmuştur. Ergen ve ilk
yetişkinlik döneminde bulunan bireylerin puan ortalamaları orta ve ileri yetişkinlikte bulunan bireylerin
puan ortalamalarından yüksek bulunmuştur (F(3-635)=24,92).
Keywords: Engellilik, yaşam dönümleri, tutum
Corresponding Author: Doç. Dr. ÖZLEM KARAKUŞ

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
930

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

EŞİNİ KAYBETMİŞ KADINLARIN YAS SÜREÇLERİ HAKKINDA NİTEL BİR ARAŞTIRMA: KONYA İLİ
ÖRNEĞİ
1
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Ölüm, tüm canlılar için kaçınılmaz bir gerçektir ve geride kalanlar için atlatılması da oldukça zor ve uzun bir
süreçtir. Özellikle eşini kaybetmiş kadınların hayatındaki en büyük destekçisinin kaybedilmesi, sosyal
hayatında dul olmanın getirmiş olduğu bazı değişimler, gelirinin azalması, ailesinin (varsa çocuklarının)
sorumluluklarını çoğu zaman tek başına üstlenmek zorunda kalması yas sürecini zorlaştırmaktadır. Yas
kavramının cinsiyet bağlamında incelenmesinin yapıldığı bu çalışmada, Konya’da yaşayan kadınların yas
kavramını nasıl algıladıkları, süreci nasıl yaşadıkları ve yaşadıkları sorunlarla nasıl başa çıktıkları
irdelenmiştir. Araştırmada kadınların eşlerini kaybettikten sonra aile ve sosyal ilişkilerinde değişiklik olup
olmadığı, çevrelerinden nasıl bir destek görmek istedikleri, kayıpla baş etmek için neler yaptıkları ve en
önemli sebeplerinin neler olduğu öğrenilmeye çalışılmıştır. Mülakat tekniği kullanılarak yapılan bu
çalışmada Konya’da yaşayan 17 kadınla derinlemesine görüşme yapılmıştır. Yapılan araştırma kapsamında
görüşmeciler, acıyı hafifletmenin oldukça zor olduğunu ama yaşamanın gereği olarak bu acıyla baş etmek
için çareler aradıklarını ve yas sürecini atlatmalarına yardımcı olan en önemli etkenlerin çocuklarının,
yakınlarının ve dini inanışlarının olduğunu dile getirmişlerdir. Araştırmada kadınların çoğunun sosyal
çevresinden yeterli destek almadıklarını düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmamızdaki kadınların
büyük kısmı, eşinin kaybından sonraki en büyük sıkıntılarının yalnızlık olduğunu belirtmişlerdir. Ailesinden
destek gören görüşmeciler, bu süreci ailesinin desteği ile daha çabuk atlattıklarını ifade etmişlerdir. Yine
ekonomik sıkıntılar yaşayan ve çevresinden yeterli destek göremeyen eşini kaybetmiş kadınların, yas
sürecini çok zor bir şekilde atlattığı, yaşadıkları çevrenin baskısına maruz kaldıkları görülmektedir. Yapılan
görüşmeler sonucunda, bir işe girerek çalışmanın, ekonomik anlamda özgürleşmenin de kadınlar için bir
güven kaynağı oluşturduğu, kadınlar üzerinde iyileştirici etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bütün bu
nedenlerle sosyal çevreden destek görmek, yas süreci için oldukça önemli olarak karşımıza çıkmaktadır.
Keywords: Kadın, Ölüm, Yas, Yasla Baş Etme
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ENGELLİ BİR BİREYE SAHİP OLMANIN GETİRDİĞİ YAŞAM DENEYİMLERİNİN ANNELER VE
KARDEŞLER PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
2
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Bu araştırmanın amacı engelli bireye sahip anne ve kardeşlerin engelli bireye ilişkin deneyimlerini,
algılamalarını ve karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır.
Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmasının en önemli nedeni nitel araştırma deseninin bireylerin
nasıl yaşadıklarını, nasıl davrandıklarını, nasıl konuştuklarını neye nasıl tepki verdiklerini anlamaya çalışan
bir yöntem olmasıdır (Aykara, 2015). Araştırma Eylül 2016- Mayıs 2017 tarihleri arasında Konya’da
gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında kullanılan örneklem; kartopu örneklemdir. Araştırmaya, engelli
çocuğa sahip 14 anne ve engelli kardeşe sahip 9 kardeşe ulaşılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme
formu ile bireylerle derinlemesine görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Anneler ile yapılan derinlemesine
görüşmeler ortalama 30’ar dakika, kardeşlerle yapılan 20’şer dakika sürmüştür. Görüşmeler esnasında ses
kayıt cihazı kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen görüşmeler neticesinde alınan ses yazıya
aktarılmış ve yaklaşık olarak 60 sayfaya yakın veri seti elde edilmiştir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan
yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanan veriler yine araştırmacıların kendisi tarafından
değerlendirilmiştir. Betimsel analize tabi tutulduktan sonra tematik kodlama gerçekleşmiştir. Araştırma
sonucunda engelli bireye sahip ailelerin, çocuklarının bakımı konusunda aile büyüklerinden sosyal destek
aldıkları, toplumsal destek görmediklerini, bunun sebebi olarak, toplumun engellilik konusunda yeterince
bilinçli olmadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca bu durumun engelli aileleri ile grup toplantıları ve sivil toplum
kuruluşlarındaki örgütlenme ile giderebileceği belirtmişlerdir. Toplumdaki bireylerin rahatsız edici
bakışlarının sosyal hayata katılım önündeki en büyük engellerden biri olduğunu ve bunun engellilik
konusunda duyarlılık eğitimi ile çözülebileceği belirtmişlerdir. Anneler, gelecekte çocuklarının başına ne
geleceği konusunda kaygı yaşadıklarını, bu kaygıyı giderebilmek için devletin bu konuda oluşturacağı
politikaların önemli olduğunu belirtmişlerdir. Engelli çocukların kardeşleri ise; ailelerinin engelli kardeşlerine
destek olmalarını beklediklerini, bazen aileleri tarafından ihmal edilmiş gibi hissettiklerini belirtmişlerdir.
Keywords: : Engelli çocukların anneleri, engelli çocukların kardeşleri, yaşam deneyimleri
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ENVY, AGGRESSİON AND CHEATİNG İN RELATİON TO ADULTS ATTACHMENT STYLES
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Researches examine attachment styles in adults according to three categories namely; secure, anxious and
avoidant. Adults with a secure attachment style are characterized with happiness, trust and friendship.
While they consider themselves as friendly and lovable, they consider the other as well-intentioned,
trustable and honorable (Kurdek 2002, Simpson 1990). Adults with an anxious attachment style are
characterized with their rapidly changing psychologies, enviousness and obsession. While they see
themselves as misunderstood by others, diffident and invaluable, they conceptualize the other as
untrustable for a relationship and unmotivated and untalented to a romantic commitment. Adults with an
avoidant attachment style are individuals who experience difficulties with being close to other individuals
and in trusting the other. As a result they consider themselves suspicious and indifferent to the other
individuals and they consider the other as untrustable or ready to commit himself/herself for a relationship
(Kurdek 2002, Simpson 1990). In the light of these facts, this research aims to indicate the relationship
between attachment styles and envy, aggression and cheating in romantic relationships by depending on a
literature review. Adults with secure attachment style experiences less envy, shows less aggression and the
tendency to cheating their partner is low in comparison to the adults with insecure attachment style. When
individuals’ enviousness are examined, it is found that avoidant adults are more jealous than anxious adults.
Similarly, avoidant individuals are more inclined to cheat their partner with respect to the secure and
anxious adults. Finally, individuals with secure attachment show less physical, sexual and relational violence
to their partner in comparison to the insecure individuals. Finally, relational violence is the case mostly
when both of the partners have insecure attachment style and that is followed by secure and insecure
partners (Wilson ve ark, 2013).
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YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULLARINDAKİ (YİBO) ERGENLERİN “ZORBA VE KURBAN” OLMA
DURUMLARININ İNCELENMESİ
2
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Son yıllarda Dünyada ve Türkiye’de akranlar arasında yaşanan şiddet olaylarında artış görülmektedir. Bu
artışla birlikte şiddetin türü ve boyutlarında da kaygı verici gelişmeler olduğu ileri sürülmektedir. Buna
paralel olarak özellikle ergenlik dönemindeki okul çağı çocuklarında zorbalık görülme sıklığı da fazlalaşmıştır.
Zorbalığın öğrenciler üzerindeki zararları fiziksel, psikolojik, sosyal, eğitsel ve gelişimsel olabilmektedir.
Hatta bazı araştırmalar, zorbalığa tanıklık eden öğrencilerin de psikolojik olarak etkilendiklerini ortaya
koymaktadır (Furlong ve Morrison, 1994). YİBO’larda okuyan öğrencilerin zamanlarını diğer ergenlere
kıyasla daha çok akranlarıyla geçirdikleri göz önüne alındığında, akran zorbalığına uğrama ihtimallerinin de
daha yüksek olduğu düşünebilir. Buradan hareketle araştırmanın amacı, yatılı ilköğretim bölge okullarındaki
(yibo) ergenlerin zorba-kurban olma durumlarını belirlemektir. Araştırma kapsamında, 12 ilde, Milli Eğitim
bakanlığına bağlı YİBO’larda kalan 11-18 yaş arası 2138 ergenle görüşülmüştür. Araştırmada Pişkin ve Ayas
(2007) tarafından geliştirilen Zorba-Kurban Belirleme Ölçeği-Ergen Formu ile araştırmacılar tarafından
geliştirilen soru formu kullanılmıştır. Bu ölçek, biri “zorba ölçeği”, diğeri “kurban ölçeği” olarak adlandırılan
ve aynı maddelerin farklı biçimde sorulmasından oluşan paralel iki ölçekten oluşmaktadır. Bu ölçekler
akranlarına “zorbalık yapan” ve “zorbalığa uğrayan” öğrencileri belirlemek amacıyla toplam 53 madde ve
altı faktörden (fiziksel, sözel, dışlama, söylenti yayma, eşyalara zarar verme ve cinsellik) oluşmaktadır.
Araştırmaya katılan YİBO’lardaki ergenlerin %90.6’sı (1938 kişi) 11-14 yaş aralığında, %9.4’ü (200 kişi) 15-18
yaş aralığındadır. Ergenlerin %49.9’u (1067 kişi) kız, %50.1’i (1071 kişi) erkektir. YİBO’larda kalan öğrencilerin
zorba-kurban olma oranları incelendiğinde, diğer zorbalık türlerine göre belirgin biçimde en fazla fiziksel
(%51,0) olarak hem zorbalık yaptıkları hem de kurban oldukları anlaşılmaktadır. Fiziksel zorba-kurban
oranlarını sıklık sırasına göre sözel (%25,0), dışlama (%16,8), eşyalara zarar verme (%13,8) ve dedikodu
(%11,6) türü zorbalık izlemektedir. Çoğu zaman normal olarak kabul edilen hakaret etme, sataşma,
tersleme, küfür etme, alay etme, dalga geçme, ad takma, küfürlü konuşma, kendilerine benzemeyenleri
dışlama vb. davranışların okullarda ergenler arasındaki zorbalığın önemli bir boyutu olduğunu
göstermektedir. *Bu araştırma projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.
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Aile, ortak bir fiziksel ortam ve duygusal yaşamı paylaşan kişilerin bir araya gelmesiyle oluşan bir yapıdır. Bu
yapının üyeleri işlevselliklerinin olumsuz etkilendiği durumlarda (boşanma, şiddet, yoksulluk vb.) çeşitli
hizmetlere başvurabilmektedir. Bu hizmetlerden biri de aile danışmanlığıdır. Aile danışmanlığı ailenin
yapısal, işlevsel ve gelişimsel özellikleri bakımından aile içi ve çevre ilişkilerinde karşılaştığı-sosyal
işlevsellikle ilgili sorunların çözümüne yönelik uzmanlık gerektiren hizmetler bütünüdür. Aile danışmanlığı
hizmeti genellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, özel aile danışma merkezleri ya da belediyeler
tarafından verilmektedir. Bu araştırmanın amacı, aile danışmanlığı hizmeti alan bireylerin aile işlevselliklerini
incelemektir. Araştırma Ankara ilindeki bir belediyede gerçekleştirilmiştir. Araştırma Ocak-Haziran 2017
tarihleri arasında yürütülen kesitsel bir araştırmadır. Bu süre içerisinde toplam 48 aile bireyi ile
görüşülmüştür. Araştırmada Bulut (1991) tarafından geliştirilen “Aile Değerlendirme Ölçeği” ile
araştırmacılar tarafından oluşturulan soru formu kullanılmıştır. Aile Değerlendirme Ölçeği problem çözme,
iletişim, duygusal tepki verebilme, davranış kontrolü, roller , gereken ilgiyi gösterme ve genel işlevler alt
boyutlardan oluşmaktadır. Ölçekten alınan puanlar 1 veya 1’e yakınsa aile işlevselliğinin olumlu seviyede, 4
veya 4’e yakınsa aile işlevselliğinin olumsuz seviyede olduğunu göstermektedir. Araştırma sonucunda
katılımcıların %96’si (46 kişi) kadın, %4’ünün (2 kişi) erkek olduğu; %50’sinin 31-40 yaş aralığında olduğu
bulunmuştur. Araştırmaya katılan aile bireylerinin ortalama işlevsellik puanları; problem çözme alt boyutu
2.97; iletişim boyutu 2,62; duygusal tepki verebilme boyutun 2,74; davranış kontrolü boyutu 2,78; roller
boyutu 2,98; gereken ilgiyi gösterme boyutu 2,90 ve genel işlevler boyutu 2,79 olarak hesaplanmıştır.
Araştırma bulguları aile danışmanlığı hizmeti alan bireylerin aile işlevselliklerinin olumsuz seviyeye daha
yakın olduğunu göstermektedir. Ailelerin genel olarak iletişim sorunları yaşadığı, buna bağlı olarak diğer
sorunlarla karşılaştıkları bulunmuştur.
Keywords: Aile, Aile Danışmanlığı, Aile İşlevselliği, Aile İçi Sorunlar.
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MADDE BAĞIMLISI BİREYLERLE YAPILAN SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDA BİLİŞSEL
DAVRANIŞÇI TERAPİ
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Madde bağımlılığı, bireyi, ailesini ve sosyal çevresini etkileyen sosyal bir sorundur. Madde bağımlılığı ile
yapılmış çalışmalara bakıldığında, bağımlılığın farklı farklı nedenlerinden söz edilse de kişilik yapısı, aile
özellikleri, sosyal çevrenin etkileri gibi nedenlerin ortaya konulduğu ve bu nedenlerin madde kullanımı ve
bağımlılığında ön plana çıktığı görülmektedir.
Bilişsel davranışçı terapi, davranışçı kuramla bilişsel kuramın bir araya gelmesiyle oluşan, bireylerin duygu,
düşünce ve davranış örüntülerine odaklanan bir yaklaşımdır. Özellikle 1970’lerde sosyal hizmet
uygulamalarında test edilebilen ve etkisi gözlemlenebilen müdahalelerin eksikliğinin eleştirilmesi nedeniyle
bilişsel davranışçı terapiler, sosyal hizmet uygulamalarına dahil edilmeye başlanmış ve böylece bilişsel
davranışçı terapi sosyal hizmet uygulamalarında yerini almıştır. Bilişsel davranışçı terapi anksiyete
bozuklukları, obsesif-kompulsif bozukluk, panik bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, cinsel işlev
bozukluğu, yeme bozuklukları, fobiler, davranış problemleri ve bağımlılıklar gibi pek çok sorun alanında etkili
olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, madde bağımlısı bireylerle yapılan sosyal hizmet uygulamalarında
bilişsel davranışçı terapinin kullanılması ve sosyal hizmet uygulamaları ile bilişsel davranışçı terapi
uygulamalarının ortak noktalarına literatür bilgisi eşliğinde yer verilecektir.
Bilişsel davranışçı kuram ve sosyal hizmet uygulamalarına bakıldığında pek çok ortak noktası olduğu
görülebilir. Hem sosyal hizmet uygulamaları hem de bilişsel-davranışçı kuram planlı müdahale sürecine
dayalı, müracaatçının bireysel farklılıklarını göz önünde bulunduran, bireyin sosyal işlevselliğini en kısa
sürede yeniden kazanmasını ve kendine yetebilmesini hedefleyen, görünen davranışa değil bu davranışın
arkasında yatan nedenlere odaklanan, müracaatçının güçlü yönlerini görmesini sağlayarak hayata yeniden
sorunsuz bir şekilde devam etmesini amaçlayan uygulamaları içermektedir. Bir başka ortak noktaları,
bireylere kısa sürede olumlu değişiklikler kazandırarak, bireylerin sosyal işlevselliklerini kazanmalarına
yardımcı olmalarıdır. Bir diğer ortak nokta da bilişsel davranışçı terapinin hem bireysel hem de grup
çalışmalarında uygulanabilmesidir. Mikro-mezzo-makro düzeyde uygulanan sosyal hizmet müdahaleleri,
mikro düzeyde bireylerle mezzo düzeyde de gruplarla gerçekleştirilmektedir.
Keywords: madde bağımlılığı,sosyal hizmet,bilişsel davranışçı terapi
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: HACETTEPE
ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ
1

Araş. Gör. MERYEM DANIŞMAZ SEVİN - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İİBF SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ - SOSYAL HİZMET
2 Araş. Gör. YASEMİN ERTAN KOÇAK - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İİBF SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ - SOSYAL HİZMET

Teknolojinin ilerlemesi ile hayatımıza giren mobil telefonlar gün geçtikçe günlük yaşamımızın vazgeçilmez
bir unsuru haline gelmiştir. Pek çok işlevi yerine getiren bu telefonlar (iletişim, bankacılık, sosyal medya vb.),
toplumda mobil bağımlılığında öncüleri konumundadır. Uluslararası danışmanlık şirketi Deloitte tarafından
otuz ülkede gerçekleştirilen “Global Mobil İnternet Kullanıcı Araştırmasının” (2015) sonuçlarına göre;
Türkiye akıllı telefon bağımlılığının en yüksek ülkeler arasında yer aldığı bulunmuştur. Ayrıca aynı
araştırmanın bir diğer sonucu olarak ise, Türkiye’de akıllı telefona olan bağımlılığın 18- 24 yaş arasında
zirveye ulaştığıdır. Buradan hareketle araştırmanın temel amacı; Hacettepe Üniversitesi’nde sosyal hizmet
eğitimine devam eden lisans öğrencilerinin mobil bağımlılık düzeylerini belirlemektir. Bu temel amaç
çerçevesinde alt amaçlar şu şekilde oluşturulmuştur: • Sosyal hizmet öğrencilerinin mobil bağımlılık
üzerinde, sınıf düzeylerinin etkisi var mıdır? • Sosyal hizmet öğrencilerinin mobil telefon kullanma sıklığı ne
düzeydedir? • Sosyal hizmet öğrencilerinin mobil telefon kullanımları bulundukları sosyal çevrelerini ne
düzeyde etkilemektedir? • Sosyal hizmet öğrencilerinin mobil telefon kullanımları akademik başarılarını ne
düzeyde etkilemektedir? • Sosyal hizmet öğrencilerinin mobil internet eğilimi ne düzeydedir? Bu araştırma,
Hacettepe Üniversitesi’nde sosyal hizmet eğitimine devam eden lisans öğrencilerinin gönüllü katılımları ile
gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma deseninde tasarlanan araştırmada, olasılıksız örnekleme
yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, literatür
taraması sonucu araştırmacılar tarafından oluşturulan sosyo- demografik veri formu ve Türkçe geçerlilik ve
güvenirliliği Fidan (2016) tarafından gerçekleştirilen “Mobil Bağımlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen
veriler SPSS 22 programına girilmektedir. Araştırmanın niceliksel veri girişleri devam etmektedir. Bu nedenle
araştırmanın bulgular ve sonuç bölümleri kongrede sunulacaktır.
Keywords: Mobil Bağımlılık, Üniversite Öğrencileri, Sosyal Hizmet.
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MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ, BAĞIMLILIK RİSKİ Mİ TAŞIMAKTADIR?
1

Araş. Gör. MERYEM DANIŞMAZ SEVİN - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İİBF SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ - SOSYAL HİZMET
2 Araş. Gör. YASEMİN ERTAN KOÇAK - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İİBF SOSYAL HİZMET - SOSYAL HİZMET

Günümüzde sosyal hizmet alanında en çok karşılaştığımız sosyal sorunlardan birini de madde bağımlılığı
oluşturmaktadır. Madde bağımlılığı, kişi tarafından zararlı sonuçlarının bilinmesine karşılık, dürtüsel olarak
madde arayışı ve kullanımı ile kendini gösteren, tekrarlayıcı nitelikte, kronik özellikler gösteren bir beyin
hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Zaman içerisinde kullanılan maddeler beyinin fonksiyonlarında ve temel
yapısında değişikliklere neden olmaktadır (Nurmedov ve Tarhan, 2013). Beyinin fonksiyonlarında ve temel
yapısında meydana gelen bu değişimler, bireyin yaşamında pek çok sorunu da (fiziksel, psikolojik, ekonomik,
sosyal vb.) beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan kurtulmak ve maddeyi yaşamının merkezinden
çıkartmak isteyen bağımlı birey, bir arayış içerisine girmektedir ve bu arayış içerisinde madde bağımlılığına
yönelik tedavi merkezleri ile tanışmaktadır. Madde bağımlılığı tedavisi; ilaç tedavisi, davranışçı tedavi
(rehabilitasyon, bilişsel tedavi ve diğer psikoterapiler) ve bu tedavilerin bileşiminden oluşmaktadır. Bu
çalışmada, madde bağımlılığı tedavisinde ilaç tedavisinin nasıl uygulandığı ve bu ilaçların tedavi sırasında ve
tedavi sonrasında bağımlı bireylerin yaşamlarındaki anlamları sorgulanacaktır. Toplum tarafından meşru
görülen bu ilaçları zaman içerisinde bağımlı birey kötüye kullanmaktadır. Bağımlılık tedavisinde kullanılan
ilaçların farmakolojik yapısı nedeniyle bağımlı birey, süreç içerisinde ilaçlara bağımlı hale gelmektedir ve
reçete ile alınan bu ilaçları kullandığı maddenin yerine koymaktadır. Ayrıca, tedavi ilaçlarını madde
yoksunluğunun neden olduğu krizleri yok eden, “kafa yapıcı” olarak tanımlayan bağımlı birey, bu ilaçları
diğer madde kullanan arkadaşları ile paylaşmaktadır ve madde satın almak için ekonomik bütçesi yeterli
olmadığında, ilaçların satımı ile ekonomik gelir sağlamaktadır.
Keywords: madde bağımlılığı, madde bağımlılığı tedavisi, kötüye kullanım.
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20. YY SOSYAL POLİTİKA ARAÇLARI: KOOPERATİFLER ÜZERİNDE BİR İNCELEME
1

Araş. Gör. FADİME KORKUT - Bingöl Üniversitesi - İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı

Sosyal politikalar insanlar arasında sosyal adaleti, sosyal eşitliği sağlamak ve yaymak amacıyla yürütülen,
büyük ölçüde devlete ait politikalardır. Devletlerin sosyal sorunlarla baş edebilmek için kullandığı ulusal ve
uluslar arası sosyal politika araçları, zamana, ihtiyaçlara ve ülkelere göre farklılık göstermektedir. 20. yy. da,
küreselleşme, neo liberal politikalar, devletin küçülmesinin bir sonucu olarak sivil toplumun ve yerel
yönetimlerin önemi giderek artmıştır. Devletin yapısı ve görevlerinde meydana gelen bu değişiklikler ile,
sosyal politika araçları da yerel yönetimler ve sivil toplum lehine değişmiştir. Kollektif yardım araçları olan
kooperatifler, sendikalar, vakıflar ve derneklerin önemi daha da artmıştır. Kooperatifçilik, hemen her
ekonomik faaliyet için uygulanabilecek ve geniş kitlelerin katılımına olanak sağlayan bir işletme modelidir.
Kooperatifçilik faaliyetleri yarattığı istihdam ve ekonomik değer üretme katkısı kadar ticari yaşamın içinde
de önemli bir yer almaktadır. Bu nedenle konut üretiminden tarımsal üretime, eğitimden sağlığa,
taşımacılıktan sigortacılık hizmetlerine kadar geniş alanlarda yaygınlaşmıştır. Yoksulluğa çözüm üretmek ve
istihdamı arttırmak amacı ile kurulan ve genel olarak tarım, ticaret, konut yapımı, su, elektrik, sağlık,
sigortacılık alanlarında faaliyet gösteren kooperatifler önemli ekonomik kalkınma araçlarıdır. Ekonomik
örgütlenme biçimi olarak kooperatifçilik 19. yy ortalarında sanayi devriminin sonucunda hızlanan işsizlik,
göç, kentleşme, gelir dağılımının bozulması gibi nedenlerle ortaya çıkmıştır. İlk olarak İngiltere’de işçiler
tarafından tüketim kooperatifçiliği ile başlamış, bunu Fransa ve Almanya izlemiştir. Uluslararası
Kooperatifler Birliği’nin kabul ettiği kooperatiflerin temel değerleri; kendi kendine yardım, kendi kendine
sorumluluk, demokrasi, eşitlik, adalet, dürüstlük ve dayanışmadır. Büyük üreticilere karşı küçük üreticileri
korumak için ortaya çıkan kooperatifler, küçük üreticilerin yoksullaşmalarını engellemek ve dışa kapalı
ekonomilerin kapitalist piyasa ekonomileri haline gelmelerinde büyük rol oynamaktadırlar. Bu araştırmada
sosyal politikanın amaçları, ulusal ve uluslar arası araçları anlatılarak, bu araçlardan biri olan kooperatifler
incelenmiştir. Çalışmanın amacı, ulusal sosyal politika aracı olarak kooperatiflerin amaç ve işlevlerini,
Türkiye ve dünyadaki türleri ve sektörel dağılımlarını incelemek, Türkiye’deki kooperatiflerin başlıca
sorunlarını ve çözüm stratejilerini tartışmaktır.
Keywords: Sosyal politika, Sosyal politika araçları, Kooperatifler
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TÜRKİYE’DEKİ MÜLTECİLERİN BESLENME SORUNU: SURİYE ÖRNEĞİ
2

1 Öğr. Gör. ESMA NUR GEÇER - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Gıda İşleme
Öğr. Gör. Dr. GÜL SEDA ACET - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Yerel Yönetimler

Arap Baharı’nın etkisiyle Suriye’de özgürlük ve demokratik hak arama talepleri ile ortaya çıkan çatışmalar,
yaklaşık altı yıldır devam eden iç savaşa dönüşmüştür. Bu süre zarfında yarım milyon insan hayatını
kaybetmiş, beş milyon insan Suriye’den kaçmış ve bunların yaklaşık üç milyonu hala Türkiye’de mülteci
konumundadır. Göç İdaresi Daire Başkanlığı’nın Nisan 2017 verilerine göre Türkiye’de 2.978.995 kayıtlı
Suriyeli mülteciden 246.720’i Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından idare edilen
toplam 23 kampta yaşamaktadır. Bu kamplarda barınan Suriyelilerin her türlü ihtiyacının hükümet, yerel
yönetimler ve AFAD tarafından karşılanmasına rağmen yine de mülteciler için hayat şartları oldukça
zorludur. Mültecilerin birçok sorunu olmakla beraber bunlardan en önemlisi şüphesiz dengesiz beslenme
ve gıdaya erişim sorunudur. Beslenme sorunları açısından bütün mülteciler risk altındadır, ancak, çocuklar,
gebeler ve yaşlılar gibi dezavantajlı gruplar için risk çok daha fazladır. Türkiye’de son dönemlerde mülteciler
ile ilgili birçok araştırma yapılmış ve raporlar hazırlanmıştır. Buna göre, Suriyeli sığınmacılar arasında kesitsel
tipte yapılan çalışmada 15-49 yaş grubundaki kadınların %93,4’ü öncelikli sorunlarının beslenme ile ilgili
olduğu ifade edilmiştir. Yine bu grubun %50’sinde demir eksikliği, %45,6’sında B12 vitamini eksikliği ve
%10,5’inde folik asit eksikliği olduğu; herhangi birisinin eksikliğinin sıklığının ise %78,4 olduğu belirtilmiştir.
Bununla beraber 2016 yılında kamplarda yaşayan mülteciler arasında akut malnütrisyon en fazla beş yaş altı
çocuklarda görülmüştür. Hükümetin ve sivil kuruluşların konuya dair kriz yönetimindeki bütün çabalarına
rağmen Suriyeliler hala birçok riskle karşı karşıyadır. Bu risklerin giderilmesi için Türkiye’nin çabalarının
yanında kalıcı ve sürdü rü lebilir bir uluslararası fon oluşturulması şarttır. Bu çalışma, Türkiye’de mülteci
durumunda olan Suriyelilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için ulusal çabanın yanında uluslararası desteklere
de ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Keywords: Suriye Krizi, Mülteci, AFAD, Malnütrisyon
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ŞİDDET! NEREYE KADAR? POLİTİK, ETNİK VE PSİKO-SOSYAL-KÜLTÜREL ŞİDDET
1

Yrd. Doç. Dr. YENER ÖZEN - Erzincan Üniversitesi - Eğitim Bilimleri

Şiddet, bir hareketin bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik; karşıt görüşte olanlara, inandırma veya uzlaştırma
yerine kaba kuvvet kullanma; duygu ve davranışta aşırılık anlamlarına gelmektedir. Şiddet göstermek ise,
kaba, sert davranmaktır. Şiddet davranışı, içine sadece fiziksel içerikli şiddeti değil, sözel ve psikolojik tacizi
de içeren davranışlar ile birine bilerek rahatsızlık veya fiziki olarak zarar vermeyi de almaktadır Günümüzde
etkisini arttırarak varlığını hissettiren şiddet birçok sosyal bilimcinin araştırma konusu olmuştur. Dünyada
şiddet hakkında çok çeşitli araştırmalar yapılmasına rağmen, şu ana kadar somut bir çözüm bulunamayan
karmaşık bir problem olması nedeniyle araştırmacılar için yoğun bir ilgi odağıdır. Uzmanlar şiddetin
kaynağını farklı nedenler etrafında toplarlar. Bazıları şiddeti içgüdüsel, bazıları ise şiddetin niteliğini
toplumsal olarak kabul ederler. Bu çalışmada, şiddetin nedenleri, ulaştığı sosyal boyut ve çocuklar gençler
ve yetişkinler üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur.
Keywords: Şiddet, Politika, Etnik, Gençlik, Toplumsal şiddet
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GENÇLERİN YAŞADIKLARI TRAVMAYA YÖNELİK POSTRAVMATİK STRES DÜZEYLERİNİN
İNCELENMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. HATİCE UYSAL - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
2 Araş. Gör. DİLA YAZICI - Hacettepe Üniversitesi - Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
3 Araş. Gör. HİLAL KARAKUŞ - Hacettepe Üniversitesi - Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
4 Doç. Dr. NESLİHAN GÜNEY KARAMAN - Hacettepe Üniversitesi - Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Bireyin kendisi ya da bir başkasının ciddi bir şekilde yaralanmayla sonuçlanması ya da ölümle
sonuçlanabilecek aşırı travmatik olay ya da olaylara maruz kalmanın ardından uzun süreli, tekrarlayıcı
duygusal ve davranışsal tepki anlamına gelen posttravmatik stres, 18 yaş altındaki bireylerin %40’ında ve
yetişkinlerin %70’inde görülmektedir (Demir,2015; Giaconia,1995). Cinsel istismar, aile içi şiddet, afetler,
savaşlar gibi birçok sebebi olan posttravmatik travma, Terr(1991) tarafından tipI ve tipII olarak iki alt gruba
ayrılmıştır. TipI, ani, beklenmedik tek olayın stres faktörü olmasını içerirken, tipII beklenen, tekrarlanan
istismar, zorbalık gibi kronik stresleri içermektedir. Bu çalışmada 18-20 yaş aralığındaki lise ve üniversite
öğrencilerinin maruz kaldıkları travmatik olaylar ve buna ilişkin posttravmatik streslerinin incelenmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaçla demografik bilgi formu ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği(TSSB)’nin
bir alt boyutu kullanılmıştır. Demografik bilgi formunda katılımcıların yaşı, okulu, bölümü, cinsiyeti gibi
bilgiler yer almaktadır. TSSB, Nader ve arkadaşları(1996) tarafından geliştirilmiş olup, Türk kültürüne
uyarlaması Karakaya ve arkadaşları(2007) tarafından yapılmıştır. 8-18 yaş aralığı için kullanılan ölçek 2 alt
boyuttan oluşmaktadır. İlk boyut, DSM-IV’ün tanı kriterlerine göre oluşturulan 17 maddeden oluşmuştur.
İkinci alt boyut ise günlük işlevlerle ilgili 19 maddeden meydana gelmektedir (Işık ve ark.,2007). Bu
çalışmada 4’lü likert tarzında hazırlanan ilk boyutu kullanılmıştır. Araştırmaya 18-22 yaş aralığında olan lise
ve üniversiteye devam eden ergenlik dönemindeki 300 kişi katılmış olup, analizler devam etmektedir. Şu
ana kadar yapılan analizler sonucunda katılımcıları en çok rahatsız eden olayların 13.03.2016 tarihinde
Ankara’nın merkezinde gerçekleşen ve 35 kişinin ölümüne sebep olan patlama, üniversite tercihlerinde
aileyle yaşanan anlaşmazlıklar, insan haklarının ihlali, sevdiği insanlardan aynı ilgi ve sevgiyi görememek,
kazaya tanık olmak, taciz edilmek, kişisel özelliklerle dalga geçilmesi, insanların olduğundan farklı biri gibi
davranması, insanların yargıları, dışlanma, insanların anlamadan dinlemeden konuşması, ölümler,
akrabaların memnuniyetsiz davranışları, aldatılmak olduğu belirlenmiştir. Bu durumlarla ilgili duygu ve
düşünceleri arasında değersiz hissetmek, üzülmek, endişelenmek, tedirgin olmak, korku, güvensizlik
bulunmaktadır. Bulgular ilgili literatür ışığında tartışılacaktır.
Keywords: travma, stres,gelişim
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN HEXACO İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
2

1 Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA ULU - Erciyes Üniversitesi - Din Psikolojisi
Dr. MERYEM BERRİN BULUT - Ahi Evran Üniversitesi - Sosyal Psikoloji

Giriş: Kişilik konusu insana ait en dikkat çeken ve psikolojinin özel olarak ilgilendiği olgulardan birisidir. Kişilik
çalışmalarının temel amacı, davranışların nedenlerinin bilimsel yöntemlerle açıklanabilmesidir. Günlük
yaşantısı içerisinde çevresiyle bilinçli ya da bilinçsiz olarak etkileşimde bulunan birey, etrafında gerçekleşen
olaylara ve uyarıcılara kendi hayat görüşü, değerleri, düşünce biçimi ve inançları doğrultusunda kısaca
kişiliğini oluşturan yapılar çerçevesinde tepkiler vermektedir. Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, üniversite
öğrencilerinin kişilik özelliklerinin HEXACO (Humility-Honesty, Emotionality, eXtraversion, Agreeableness,
Constientiousness, Openness to Experience) yardımıyla belirlenmesidir. Yöntem: Araştırmaya bir devlet
üniversitesinde öğrenim gören 283’ü kadın ve 81’i erkek olmak üzere 364 üniversite öğrencisi katılmıştır.
Veriler, HEXACO ve kişisel bilgiler formu yardımıyla toplanmıştır. Ölçek, Likert tarzında 60 sorudan
oluşmaktadır. Araştırmanın verilerinin analizinde nicel analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. Betimsel
istatistik yöntemlerinden ortalama ve standart sapma değerleri; çıkarımsal istatistik yöntemlerinden ise
korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Bulgular, katılımcıların kişilik özelliklerinden en yüksek ortalamaya
H ve en düşük ortalamaya ise X faktöründe sahip olduklarını göstermektedir. Alt faktörlerde ise en yüksek
ortalamaya adalet ve en düşük ortalamaya sosyal benlik saygısında sahip oldukları saptanmıştır. Kişilik
özelliklerinden H ve E faktörlerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir.
Buna göre kadınların ortalama puanları erkeklere göre daha yüksektir. Alt faktörlerde ise samimiyet, adalet,
korku, endişe, duygusallık ve mükemmeliyetçilik alt faktörlerinde kadınların; esneklik alt faktöründe ise
erkeklerin ortalama puanları anlamlı olarak daha yüksektir. Korelasyon analizi sonucunda ise H faktörü A ve
C faktörleri ile olumlu ve anlamlı bir ilişkiye sahiptir. E faktörü X ve A faktörleri ile olumsuz ve anlamlı bir
ilişkiye sahiptir. X faktörü O faktörü ile olumlu ve anlamlı bir ilişkiye sahiptir. Son olarak, C faktörü O faktörü
ile olumlu ve anlamlı bir ilişkiye sahiptir. Sonuç: Araştırmada HEXACO’nun revize edilmesi ve yeniden
geçerlilik-güvenilirlik testlerine tabi tutulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords: HEXACO, Üniversite,Öğrenci,Kayseri,Kişilik Envanteri
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THE FAMILIAL BACKGROUND OF ALTRUISTIC PERSONALITY
1
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The main aim of this study is to investigate the mediating role of perceived parental acceptance on the
relationship between individuals and their parents’ altruistic personality traits. The theory of altruistic
personality (Oliner ve Oliner, 1988) and following researchs reveals that altruism, values, and self-efficacy
variables are important variables related to altruistic personality in different aspects. Social learning theory
(Bandura, 1971, 1972) suggests that parents are effective by use of modeling, feedback and verbal
communication in acquiring personality traits, values and attitudes during the development process. In this
way, the traits of parents are transfered to their children. The parental acceptace and warmth in the process
of child rearing makes this transferring easier. In this context, in the study, a model has been proposed that
suggests that parents’ altruism, self-transcendence values and parental self-efficacy predict individuals'
altruism, self-transcendence values and self-efficacy and that parental acceptance has the mediator role on
this relationship. The sample of the study consists of a total of 300 participants consisting of 100 university
students and their parents. A path analysis was conducted to test the proposed model in the objective of
the study. As a result, the study hypotheses were supported to a large extent. The relationship between
mother's self-transcendence and parental self efficacy, and individual's altruism and self-transcendence
values was mediated by perceived maternal acceptance. Perceived paternal acceptance was mediator only
on relationship between father’s self- transcendence values and parental self efficacy, and individual's self
efficacy. The findings were discussed in the context of the related literature and suggestions for future
research has been presented.
Keywords: altruism, altruistic personality, self-transcendence values, self-efficacy
Corresponding Author: Dr. GÖKHAN ARSLANTÜRK

PSİKO-SOSYAL FAKTÖRLER AÇISINDAN MOBBİNG
2

1 Yrd. Doç. Dr. ALİYE BULUT - Bingöl Üniversitesi - Hemşirelik
Araş. Gör. FADİME KORKUT - Bingöl Üniversitesi - İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı

Mobbing, baskı, psikolojik şiddet, kuşatma, taciz, tehdit, aşağılama vb. şekillerde ortaya çıkan duygusal bir
saldırıdır. Kişinin saygısız ve zararlı bir davranışın hedefi olması ile başlayıp; işverenin ima ve alay ile
karşısındakinin toplumsal itibarını düşürmeyi de içeren saldırgan bir ortam yaratarak onu işten çıkmaya
zorlamasıdır. Mobbingi uygulayan kişiler genellikle, benmerkezci, önyargılı, kendi normlarının
benimsenmesi konusunda ısrarcı, kendisini güçlü ve etkili hissetme ihtiyacı içinde olan kimselerdir.
Kendilerini güçlü ve etkili hissetmek için başkalarını aşağılayabilir ve ezebilirler. Keza başkalarının başarıları
kendilerinde yetersizlik ve haset duyguları uyandıran kişiler de işyerlerinde psikolojik taciz uygulayıcı
olabilmektedirler. Bu araştırmada; bir iş sağlığı ve güvenliği sorunu olan mobbing incelenmiştir. Çalışmanın
amacı, psiko-sosyal faktörler açısından mobbingi incelemek, her yönüyle tartışmaktır.
Keywords: Mobbing, Psikolojik Taciz, Psiko-Sosyal faktörler
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KADINLAR VE ERKEKLERDE TAMAMLAMA İHTİYACI BİLİŞ İHTİYACI VE KİMLİK STİLLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİLER
1
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Biliş ihtiyacı, bir bireyin problem çözme, yeni bir olgu ya da kavramı öğrenme, olayların nedenini araştırma
gibi bilişsel etkinlerle ilgilenmesi, bu tür bilişsel etkinlikleri yaparken: yoğun bir şekilde caba harcamaktan
zevk alması olarak tanımlanır (Cacioppo ve Petty, 1982). Biliş ihtiyacı yüksek düzeyde olan bireyler, karmaşık
ve zor problemlerden hoşlanmakta, olaylara ve kavramlara farklı bakış açıları ile bakabilmeyi öğrenmek
istemektedirler. Tamamlanma ihtiyacı içinde olanlar bir durum ya da bilgi ile karşılaştıklarında önceden
kestirilebilirliği istemekte, bilgide düzen ve yapıyı tercih etmekte, belirsizlikten rahatsız olmakta, kesinlik
(kararlılık) ve dogmatiklik eğilimi sergilemektedirler. Kruglanski (1994) zihinsel tamamlanma ihtiyacı yüksek
olan bazı insanlarda bilgiyi işlemleme ve değerlendirme sürecinde “bilişsel tamamlanma ihtiyacı” olarak
adlandırdığı bir eğilim ya da güdülenme olduğunu öne sürmüştür. Berzonsky kimlik gelişiminde sosyal ve
bilişsel süreçleri dikkate alan bir model önermiştir. Bu modele göre bireylerin kimlikleri bilgi yönelimi, norm
yönelimi ve kaçınma yönelimi olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı kimlik stillerinin
tamamlama ihtiyacı ve biliş ihtiyacı, kadınlar erkeklerde ve yordayıp yordamadığını incelemektir. Araştırma
grubu 253 (% 68,8 kadın %31,2 erkek) üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışmada verilerin
toplanmasında Biliş ihtiyacı ölçeği, tamamlama ihtiyacı ölçeği, Kimlik Stilleri Envanteri Kullanılmıştır. Kimlik
stillerinin, tamamlama ihtiyacı ve biliş ihtiyacını yordayıp yordamadığını beliren yetişkinlik dönemimde
incelemek için çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Bilgi, norm ve karmaşa
yönelimli kimlik stilleri, tamamlama ihtiyacını Kadınlarda (R=.410, R²=.168, F=8. 516, P<0.05),
erkeklerde(R=.366, R²=.134, F=2. 865, P<0.05) anlamlı olarak yordamıştır. Bilgi, norm ve karmaşa yönelimli
kimlik stilleri, biliş ihtiyacını Kadınlarda (R=.552, R²=.305, F=18. 551, P<0.05), erkeklerde(R=.721, R²=.525,
F=20.458, P<0.05) anlamlı olarak yordamıştır. Araştırma sonuçları, kadınlarda kural yönelimli kimlik stilinin
tamamlama ihtiyacını yordadığı (ß =.36, p < .005, t=-5.125) bilgi ve karmaşa yönelimli kimlik stilinin
tamamlama ihtiyacını yordamadığını erkeklerde ise kimlik stillerinin tamamlama ihtiyacını anlamlı olarak
yordamadığını göstermiştir. Kadında biliş ihtiyacını bilgi yönelimli kimlik stilinin pozitif yönde yordadığını(ß
=.27, p < .005, t=3.925) kural yönelimli (ß =-.31, p < .005, t=-4.866) ve karmaşa yönelimli kimlik stilinin(ß =.32, p < .005, t=-4.720) ise negatif yönde yordadığı bulunmuştur. Erkeklerde bilgi yönelimli kimlik stilinin
biliş ihtiyacını pozitif yönde yordadığı (ß =.41, p < .005, t=4.407), norm(ß =-.32, p < .005, t=-3.551) ve kaçınma
(ß =-.32, p < .005, t=-3.528) yönelimli kimlik stillerinin biliş ihtiyacını negatif yönde anlamlı olarak yordadığı
bulunmuştur.
Keywords: Kimlik Stilleri, Tamamlama ihtiyacı, biliş ihtiyacı
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IDENTİTY FORMATİON AMONG TURKİSH NON-COLLEGE EMERGİNG ADULTS: PARENTAL
BONDİNG, PERSONAL AGENCY, AND INVARİANCE ACROSS GENDER
1

Doç. Dr. HASAN ATAK - Kırıkkale Üniversitesi - PDR

Identity development has long been cited as a central psychosocial task of adolescence (Erikson, 1968).
More recently, researchers have suggested that identity development extends into the emerging adulthood
period (Arnett, 2004). Studies on the “forgotten-half” are much needed and may provide additional insights
into the identity development process. Thus, we aimed to assess the associations between parental
bonding, agentic personality, and identity formation among emerging adults who are not in college. A total
of 280 non-college Turkish emerging adults from different parts of the country participated (52% female,
48% male, mean age: 23.8, range 19-26). Participants completed the Extended Objective Measure of Ego
Identity Status (Bennion & Adams, 1986), the short form of Multi-Measure Agentic Personality Scale (Côté,
1997), and the Parental Bonding Instrument-Father Form (Parker, Tupling, and Brown, 1979). The
preliminary analyses showed that the full model linking bond to father, agentic personality and identity fit
the data well, X2 / df = 2,24, GFI = .92, RMSEA = .041 (Figure 2). Bond to father was positively related to
exploration/flexible commitment (ß = .48, p < .01), and negatively related to avoidance (ß = –.32, p < .01),
and closure/conformity (ß = –.18, p < .05). Agentic personality is positively related to exploration/flexible
commitment (ß = .43, p < .01), negatively related to closure/conformity (ß = –.34, p < .01), and negatively
related to avoidance (ß = –.36, p < .01). The results of Multi-group Multi-trait SEM showed that bond to
father -agency–identity relationships are valid across genders (34) = 38.20, ns.). Our findings are as expected
in the literature; higher level of agency and healthy bond to father have effects on healthy identity
formation. Longitudinal studies will be more informative about the relationship between parental bonding
(including bond to mother), agentic personality, and identity formation.
Keywords: Identity formation, Emerging adulthood, Parental bonding, Agency,Invariance across Gender
Corresponding Author: Doç. Dr. HASAN ATAK

İŞE YATIRIM ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
1
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Bu çalışmada Rusbult (1980) tarafından geliştirilen Yatırım Modeli değişkenleri temel alınarak, İşe Yatırım
Ölçeği geliştirilmiş, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. İşe Yatırım Ölçeği, bir çalışanın işinden aldığı
doyumu, işine yapmış olduğu yatırımların miktarını ve alternatif işleri nasıl değerlendirdiğini belirlemeyi
amaçlamaktadır. Araştırmaya 311 çalışan gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada veri toplama araçları olarak
İşe Yatırım Ölçeği Deneme Formu, Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Veriler nicel
analiz teknikleri yardımı ile çözümlenmiştir. Verilerin analizinde açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör
analizi, Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı, iki yarım güvenirlik katsayısı ve Pearson Momentler Çarpımı
korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Analiz sonucunda 3 faktörlü 20 maddeli bir ölçek elde edilmiştir. Faktörler
ölçekteki varyansın % 72.21’ini açıklamaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda tüm uyum iyilik
değerleri (χ2/df= 2.87; CFI= 0.91, IFI= 0.91 ve RMSEA= 0.07) kabul edilebilir sınırlar içerisinde bulunmuştur.
Ayrıca, İşe Yatırım Ölçeği ile Örgütsel Bağlılık Ölçeği arasında (r= 0.57, p < 0.01) düzeyinde anlamlı bir ilişki
saptanmıştır. Yapılan analizler sonucunda bu ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak
kullanılabileceğine karar verilmiştir.
Keywords: Rusbult, doyum, yatırım, alternatif.
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PSYCHOLOGICAL FACTORS ASSOCIATED WITH ANTI-IMMIGRANT ATTITUDES: WELFARE
CHAUVINISM AND SOCIAL DISTANCE
1
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Migration and adaptation of immigrants to new societies has an important place among today's global
problems. For the migrants, adapting to the new habitats and the place where they migrate is a situation
that has some difficulties. On the other hand, the attitudes of the native people in the migrated places to
migrants are also an important variable affecting this adaptation process. Especially economic recessions
and worries that welfare will diminish trigger anti-immigrant attitudes. Andersen and Björklund (1990) call
"welfare chauvinism" the idea that welfare services can only be restricted to national citizens. Concerns
about the sharing of resources related to welfare chauvinism constitute the psychological basis of antiimmigrant attitudes. The concern that the atmosphere of confidence and stability in the country will
deteriorate due to the immigrants or the fear of losing their jobs due to increasing competition is the main
psychological reasons underlying the prejudices and antagonisms about immigrants. In this study, the
psychological dimension of anti-immigrant attitudes was addressed through the relationship between
negative perceptions of immigrants and some concerns. In addition, the importance attributed to
democracy and the social distance towards immigrants has been examined. The study data was obtained
from the 6th Wave of the World Values Survey (2010-2014) in Turkey. Findings from analyzes conducted by
Mann Whitney U tests and Kruskall Wallis tests confirmed the hypothesis that negative perceptions of
migrants are related to individual worries. Moreover, individuals who indicate that they do not want to be
neighbors with immigrants were significantly less democratic than those who do not. The findings were
discussed in the context of the related literature and suggestions for future research has been presented.
Keywords: anti-immigrant attitudes, welfare chauvinism, social distance
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POLİS OKULU ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
1
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Özet Teknolojik gelişmelerle modern yaşam sosyal ve kültürel değerlerin değişmesine, yaşanan rekabetlerin
artmasına ve iş yaşantısının ön plana çıkmasıyla insanların kendi sınırlarını zorlamasına sebep olmakta ve
çeşitli fizyolojik psikolojik rahatsızlıkları tetiklemektedir. Bireyler arası iletişim ve etkileşimin giderek önem
kazandığı çağımızda; bireyler kendilerini ve başkalarını, tanımakta ve anlamakta güçlük çekmektedir. Bu
güçlüğü ortadan kaldırıp bireylerin kendi benliklerini tanımalarını, gerçek güç ve yeteneklerini görüp
kişiliklerini kuvvetlendirerek uyumlu ve mutlu olmalarını, kısacası olumlu ve yeterli düzeyde gelişmelerini
sağlamak, çağdaş toplumların temel ve en önemli amaçlarından biri olarak düşünülmektedir (Ersanlık,1996).
Bu araştırmamıza konu olan polislik mesleği, diğer birçok mesleğe göre daha riskli daha tehlikeli ve zordur.
Mesleğin bu özellikleri aynı zamanda ona stres düzeyi yüksek bir meslek olma özelliği de katmaktadır. Diğer
bir nokta ise çalışma saatlerinizdeki düzensizlik nedeniyle aile ve sosyal hayatlarında da bazı engellenmeler
yaşıyor olmalarıdır. Stresle başa çıkmada aile ve sosyal desteğin önemini düşünecek olursak bu açıdan da
polislerin yoğun stres altında olduklarını söyleyebiliriz. Araştırma 2010-2011 eğitim öğretim yılında Adana
Kemal Serhatlı Polis Meslek Yüksek Okulunda öğrenim görmekte olan 249 erkek öğrenci üzerinde
gerçekleşmiştir. Öğrencilerin kişisel bilgilerini toplamak için “Kişisel Bilgi Formu” algılanan stres düzeylerini
ölçmek için “Algılanan Stres Düzeyi Ölçeği” (Özbay 1993), stresle başa çıkma tarzlarını belirleyebilmek için
ise “Stresle Başa Çıkma Tarzlar Ölçeği” (Özbay ve Şahin 1997) kullanılmıştır. Sonuç olarak; Sınıf değişkenine
göre polis meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin stresle başa çıkma düzeyleri incelendiğinde;
ölçeğin alt boyutlarından aktif planlama puan ortalamaları, arasındaki farkın anlamlı olmadığı saptanmıştır
[P>.05]. Ölçeğin dış yardım arama alt boyutunda, anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir [P<.05]. bu
farklılık sonucunda; 1. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin dış yardım arama alt boyutunun ortalaması ( X
=29,8465) iken 2. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin dış yardım arama alt boyutunun ortalaması ise ( X
=27,8936)dir. Bu sonuçlara göre; 1. sınıf öğrencileri 2. sınıf öğrencilerine göre Sosyal desteğe başvurma ve
somut çözüme yönelik (enstürmental) dış yardım arama ve duygusal dış yardım arama eğilimindedirler
Keywords: Polis, Stres Öğrenci
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BİYOİKTİDAR POLİTİKALARI BAĞLAMINDA GELENEKSELDEN MODERNE DEĞİŞİM ÖRNEĞİ:
MEKAN OLARAK CAMİLERİN VE CEMEVLERİNİN TEMİZLİĞİ
1
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Bu çalışmanın amacı, mekanın temizliğinin kutsal mekanlar olarak cami ve cemevlerinde gelenekselden
moderne doğru evrildiğini ve bu dönüşümün sonucunda kutlu temizlik olan arınmanın yerini mikroplardan
temizlenmeye bırakan biyoiktidar stratejilerinin temelde değişmediğini göstermektir. Bu amaçla, MartNisan 2017’de Ankara’daki büyük bir camii (Ahmet Hamdi Akseki Camii) ile küçük bir caminin (Yeni Kıbrıs
Mahallesi Merkez Yıldırım Camii) temizliğinden sorumlu on kişiyle ve büyük bir cemevi (Serçeşme Cemevi)
ile küçük bir cemevinin (Tuzluçayır Cemevi) temizliğinden sorumlu beş kişiyle görüşülerek etnoğrafik alan
çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada görüşülen kişiler öncelikle camide/cemevinde temizlik yaparlarken
gözlemlenmiş, ardından yaptıkları temizliği anlatmaları istenmiş, sonrasında temizliği nasıl tanımladıkları,
cami/cemevi dışında temizliğinden sorumlu oldukları yer/ler olup olmadığı ve bu konuda nasıl bir
karşılaştırma yapabilecekleri sorulmuştur. Alan çalışmasının sonucunda şehirde küçük cami ve cemevinde
yapılan temizliğin bedenin ruhsal arınması anlamında kutsalla ilişkilendirildiği; fakat büyük cami ve
cemevinde yapılan temizliğin (cemevinde ritüelin bir parçası olarak mekanın sembolik temizliğinin yapılması
gibi kutsalla bağlantısı kurulmuş olsa da) ağırlıklı olarak mikroplardan temizlenme anlamında modern
kültürün hijyen ideolojisiyle bağlantılandırıldığı görülmektedir. Bu modernist dönüşümün temelinde
bulunan en önemli belirleyicilerden biri büyük cami ve cemevinde kadrolu temizlik işçileri bulunurken küçük
cami ve cemevinde temizliğin gönüllü kişiler tarafından yapılıyor olmasıdır. Ayrıca, görüşülen küçük caminin
imamının artık halkın “eski şevkle” caminin temizlik işine katılmıyor oluşunu söylemesi ve büyük
cami/cemevini temizleyenlerin yaptıkları temizliği temelde bu mekan/lar/ı kirden arındırmak olarak
gördüklerini ifade etmeleri şehir kültürü içinde kutsalla bağlantılandırılan temizlik anlayışının zayıfladığını
ve temizliğin modern hijyene dönüştüğünü gösteren bulgulardır. Sonuç olarak bu durum, halkbilim uzmanı
Linda Degh’in değişen/dönüşen folklor için dediği gibi “eski şişede yeni şarap”tır; eşdeyişle biyoiktidar
stratejileri bağlamında geleneksel kültürde tapınma mekanının merkezinde bulunan kutsalın yerine modern
kültürün “kutsal”ı olan hijyen geçmiştir. Bedenler üzerinde cinsellik, nüfus ve eğitim açısından iktidarın
sağlanması olan biyoiktidar politikaları mekana da yansımakta ve biyoiktidar/biyopolitika kavramlarını
tartışmaya açan Michel Foucault’nun dediği gibi iktidar –biçim değiştirerek- kendini her yerde
göstermektedir.
Keywords: temizlik, arınma, camii, cemevi, mekan
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN KÜLTÜRLERARASI DENEYİM ALANI OLARAK ERASMUS DEĞİŞİM
PROGRAMI
1

Lisans Öğr. BİLGE MİNE ÖZDEMİR - Ankara Üniversitesi - Halkbilim
2 Prof. Dr. SERPİL AYGÜN CENGİZ - Ankara Üniversitesi - Etnoloji

Bu çalışmanın konusu, Yunanistan’ın Attiki bölgesinde bulunan Pire Üniversitesi, Ulusal ve Kapodistirian
Atina Üniversitesi ile Sosyal ve Siyasal Bilimler Panteion Üniversitesi’nde 2016-2017 eğitim-öğretim yılında
Erasmus Değişim Programı öğrencisi olarak bulunan beş Türk öğrencinin Avrupa Birliği programı olan
Erasmus Değişim Programı’ndaki deneyimleridir. Araştırmaya katılan yaşları 23 ila 31 arasında değişen ve
üçü erkek, ikisi kadın olan beş öğrencinin dördü lisans, biri yüksek lisans öğrencisidir. Mart-Nisan 2017’de
öğrencilerle Yunanistan’da ayrı ayrı yüz yüze görüşme yapılmış, ayrıca İnternet üzerinden de çeşitli
zamanlarda iletişim kurulmuştur. Görüşme yapılan beş Türk öğrenciyle Erasmus Değişim Programı’ndan
haberdar olma süreçleri, programın kendileri için anlamı, Yunanistan’ı tercih etme nedenleri, Yunanistan’da
yaşayacakları mekanı belirleme ve üniversitedeki ders seçme süreçleri, aldıkları eğitim ve kültürel ortam
üzerine deneyimleri ile farklı ülkelerden gelen yabancı öğrencilerle ilgili deneyimleri üzerine görüşme
yapılmış ve ayrıca farklı ortamlarda öğrenciler gözlemlenmiştir. Yapılan görüşmelerde, öğrenciler Erasmus
Değişim Programı’ndan üniversitelerindeki duyurulardan daha çok sosyal çevreleri sayesinde haberdar
olduklarını belirtmiştir. Öğrenciler programın kendilerini en çok etkileyen yanının farklı kültürlerden gelen
öğrencilerin birkaç ay boyunca birarada bulunarak etkileşim içinde olmaları olduğunu ifade etmişlerdir.
Yunanistan’ı tercih etme nedenlerinin ise yabancı dil bilgi düzeylerindeki sorunlar olmasını göstermişlerdir.
Yunanistan’da yaşayacakları mekanı belirlerken çeşitli zorluklar yaşadıklarını, fakat üniversitedeki eğitim
sırasında kendilerine her konuda yardımcı olunduğunu ve baş edilemeyecek bir sorun yaşamadıklarını
söylemişlerdir. Öğrencilerden bu iki farklı kültürü karşılaştırmaları istendiğinde öğrencilerin farklı
kültürlerden insanları kıyaslarken stigmatize edici bir genelleme yapmadan kendi kişisel deneyimleri
üzerinden konuşmaları ise dikkat çekici olmuştur. Erasmus Değişim Programı öğrencileri deneyimlerinden
genellikle olumlu bir biçimde söz etmekte ve bu programa katılarak doğru bir karar verdiklerine inandıklarını
ifade etmektedirler. Sonuç olarak, görüşme yapılan öğrencilerin yorumları ve alan çalışması sırasında
yapılan gözlemler öğrencilerin hem gündelik yaşamda hem eğitim alanında kültürlerarası deneyimi çok
boyutlu (ve kendi ifadelerine göre de hayli olumlu) olarak yaşadıklarını ve bu deneyimlerinden ruhsal ve
kültürel çeşitli kazanımlar sağladıklarına inandıklarını göstermektedir.
Keywords: Erasmus Değişim Programı, Pire Üniversitesi, Ulusal ve Kapodistirian Atina Üniversitesi, Sosyal ve Siyasal Bilimler
Panteion Üniversitesi
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171 YAŞINDAKİ "FOLKLOR" SÖZCÜĞÜNÜN YANLIŞ KULLANIMI ÜZERİNE ANKARA'NIN ÇANKAYA
İLÇESİNDE BULUNAN FOLKLOR SOKAK'TA BİR ALAN ÇALIŞMASI
1 Prof. Dr. SERPİL AYGÜN CENGİZ - Ankara Üniversitesi - Etnoloji
Uzman ZEYNEP NİLÜFER ÖZÇÖREKÇİ GÖL - Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 Lisans Öğr. VOLKAN ÇAĞLAR - Ankara Üniversitesi - Halkbilim
4 MERYEM KARAGÖZ - Ankara Üniversitesi 5 Lisans Öğr. BİLGE MİNE ÖZDEMİR - Ankara Üniversitesi - Halkbilim
6 Lisans Öğr. GAMZE MERVE ERARSLAN - Ankara Üniversitesi - Halkbilim
7 Lisans Öğr. AYNUR YILDIRIM - Ankara Üniversitesi - Halkbilim
8 Lisans Öğr. ZUHAL AKTAŞ - Ankara Üniversitesi - Halkbilim
9 Lisans Öğr. DİLAN ÇELİK - Ankara Üniversitesi - Halkbilim
10 Lisans Öğr. NADİYE KESİMCİ - Ankara Üniversitesi - Halkbilim
11 Lisans Öğr. ŞEYMA KALKAN - Ankara Üniversitesi - Halkbilim
12 Lisans Öğr. ALİ YILMAZ - Ankara Üniversitesi - Halkbilim
13 Y. Lisans Öğr. EREN ZENCİRDEN - Hacettepe Üniversitesi - Türk Halkbilimi
14 Lisans Öğr. NURDAN ULUSOY GAZİ - Ankara Üniversitesi - Halkbilim
2

Bu çalışmanın amacı, “folklor” sözcüğünün Türkçede yanlış bir biçimde “halk oyunları” anlamında
kullanımının ne kadar yaygınlaştığını göstermektir. Günümüz Türkçesinde karşılığı “halkbilim” ve “halk
kültürü” olan “folklor” sözcüğü William John Thoms tarafından ilk defa 1846’da kullanılmıştır. Sözcüğün
Almanca karşılığının kullanımın geçmişinin 18. yüzyıla kadar gittiği düşünülecek olursa terimin tarihi iki
yüzyılı aşkın görünmektedir. “Folklor”un bir akademik disiplin olarak dünyada üniversitelerdeki geçmişi ise
yüz yıldan fazladır, Türkiye’de de folklorun ilk bağımsız yapılanması 1947 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Prof. Pertev Naili Boratav tarafından kurulan “Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru
Kürsüsü”yle olmuştur. “Folklor” sözcüğünün bu denli köklü bir geçmişi ve yaygın kullanımı olmasına rağmen
Türkçede uzun bir süredir “folklor” yanlış olarak “halk oyunları” anlamında kullanılmaktadır. Söz konusu
yanlış kullanımla gazete haberlerinden karikatürlere kadar çeşitli metinlerde karşılaşmak olanaklıdır.
“Folklor Sokak”, Ankara’nın Çankaya ilçesinde Bayraktar Mahallesi ile Umut Mahallesi’ne bağlı 10 metre
eninde, 275 metre boyunca ve beş apartmanın bulunduğu bir sokaktır. Sokağa isminin hangi tarihte
verildiğini gösteren bir belge bulunamamış olmasına rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik
Daire Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğü’nde 1957 yılına ait bir paftada “Folklor Sokak” görülmektedir. Bu
çalışma, posta adresi “Folklor Sokak” olan kişilerin bile “folklor”un doğru anlamını bilmediğini göstererek
“folklor” sözcüğünün yanlış bir biçimde “halk oyunları” anlamında Türkçede ne kadar yaygınlaştığını
göstermek amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamında Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan “Folklor
Sokak”taki beş binada yer alan 61 dairede oturan yetişkinlerle görüşme yapmak amacıyla Mart-Temmuz
2017 arasında sokaktaki dairelerin tümüne gidilmiştir. Alan çalışmasında 61 dairenin 20’sinde oturanlara
ulaşılamamıştır. Çalışmada 41 dairede oturan (21’i erkek, 22’si kadın) toplam 43 yetişkinle görüşme
yapılmıştır. Her biri en az üç aydır veya en çok yirmi yedi yıldır “Folklor Sokak”ta oturan bu kişilerin altısı
“folklor” sözcüğünü daha önce hiç duymadıklarını, biri “folklor”un “halkın kültürü” anlamına geldiğini
söylerken görüşme yapılan diğer kişilerin tamamı folklorun “halk oyunu”, “halk dansı”, “bayramlarda
oynanan oyun” veya “halay” anlamına geldiğini söylemişlerdir. “Folklor” sözcüğünün gündelik dildeki yaygın
yanlış kullanımının yanı sıra posta adresinde “folklor” sözcüğü bulunanların bile bu terimin doğru anlamını
bilmiyor oluşu günümüzde söz konusu yanlış kullanımın ne kadar yaygın olduğunu göstermesi bakımından
ilginç bir örnektir.
Keywords: folklor,Folklor Sokak,William John Thoms,halk oyunları
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İCRA ORTAMLARI AÇISINDAN GİRESUN YÖRESİ KEMENÇECİLİK GELENEĞİ
1

Yrd. Doç. Dr. ABONOZ KÜÇÜK - Giresun Üniversitesi - Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

Giresun yöresi kemençecilik geleneği kendine has icra özellikleri, icracıları ve icra ortamlarıyla Türk sözlü
geleneği içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bilinen en eski icracısı 1829 doğumlu Tuzcuoğlu olan gelenek,
söz ve müzik odaklı üretimine günümüzde de devam etmektedir. Bilindiği üzere müziğin en önemli
işlevlerinden birisi de törenlere destek vermektir. Bu törenler ise terminolojide icra ortamları olarak ifade
edilmektedirler. Geleneksel yapılar devamlılığını dinleyici-izleyici kitlesinin ilgisine borçludurlar. Bu noktada
dinleyici-izleyici kitlesiyle icracının buluştuğu ortamlar olarak da adlandırabileceğimiz icra ortamlarının
devamlılığı, geleneksel müziğin devamlılığı açısından da büyük önem arz etmektedir. Verileri alan
araştırması ve yazılı kaynaklardan yararlanma yöntemiyle tespit edilen bu çalışmada, Giresun yöresi
kemençecilik geleneğinin icra ortamları, günümüzde durumları, icra üzerindeki etkileri ve geleneğin
devamlılığını sürdürmesine katkıları noktasında değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Keywords: Giresun, Kemençecilik Geleneği, İcra Ortamları, İcracı
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GÜVENÇ ABDAL OCAKLILARININ SÖZEL ANLATILARINDAN HAREKETLE GÜVENÇ ABDAL ALGISI
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
1

Yrd. Doç. Dr. ABONOZ KÜÇÜK - Giresun Üniversitesi - Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

Güvenç Abdal, Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi’nde adı geçen önemli velilerden biridir. Anadolu sahasında
özellikle Doğu Karadeniz Yöresinde adı günümüzde de sıkça duyulan bu veli, yörede Alevi-Bektaşi geleneğine
mensup insanlar tarafından oldukça önemli bir şahsiyet olarak kabul edilmektedir. Adını Güvenç Abdal’dan
alan Güvenç Abdal Ocağı, Karadeniz Bölgesinde yaşayan Alevi-Bektaşi toplumunun mensubu bulunduğu en
önemli kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Kökleri Gümüşhane’ye bağlı Kürtün’ün Taşlıca Köyü’ne dayanan
bu ocak mensupları, tarihsel süreç içerisinde Karadeniz bölgesinin Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Ordu,
Tokat, Çorum, Düzce, Samsun ve Zonguldak illerine yayılmışlardır. Bu çalışmada, Karadeniz Bölgesinin
neredeyse tamamına yayıldıkları görülen Güvenç Abdal Ocaklılarının, Doğu Karadeniz Yöresinde Trabzon,
Giresun ve Ordu illerinde yaşayanları hedef kitle olarak belirleniştir. Çalışmada yapılacak değerlendirmeler
Doğu Karadeniz Yöresi Güvenç Abdal Ocaklılarının sözel anlatılarına dayalı bir özellik sergileyecektir. Alan
araştırması ve yazılı kaynaklardan yararlanma yöntemleriyle hazırlanacak bu çalışmada, Trabzon, Giresun
ve Ordu illeri sınırları içerisinde yer alan Güvenç Abdal Ocaklılarına ait yerleşim birimlerinden derlenen sözel
anlatılardan hareketle Güvenç Abdal algısına dayalı olarak bir Güvenç Abdal tipolojisi ortaya konulmaya
çalışılacaktır.
Keywords: Güvenç Abdal, Güvenç Abdal Ocağı, Hacı Bektaş Veli, Doğu Karadeniz, Anlatı
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PANOPTİKON’A DÖNÜŞEN HAYATLAR SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI, GÖZETİM VE
MAHREMİYET HAKKI
1

Araş. Gör. GÜLÇİN CEBECİOĞLU - Ahi Evran Üniversitesi - SOSYOLOJİ

Hızla gelişen teknoloji ile birlikte internet ve özellikle sosyal medya uygulamalarının kullanımında önemli bir
artış görülmektedir. Bu durum insanların özel yaşamlarına ilişkin bilgilerin sanal ortamda paylaşılmasına ve
bir anlamda kamusal alan karşısında özel alanın giderek daralmasına sebep olmaktadır. Bu noktada özel
yaşam ve mahremiyet hakkı konusunda duyarlılıkların ve ayrıca internet ve sosyal medya uygulamalarından
uzak durmayı tercih eden kesimlerin sayısının giderek arttığı göze çarpmaktadır. Yapılan bu araştırmada da
Ahi Evran Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin bir gözetim aracı olarak da kullanılan sosyal medya
uygulamaları ve mahremiyet hakkı konusundaki görüşleri ele alınmıştır. Bu bağlamda örneklem gruba
niteliksel araştırma yöntemlerinden derinlemesine mülakat uygulanmıştır. Öncelikli olarak demografik
bilgileri alınan katılımcılara sosyal medya uygulamalarının hangilerini ne kadar sıklıkla ve ne amaçla
kullandıkları, özel hayatlarına ilişkin bilgileri paylaşıp paylaşmadıkları, arkadaşları veya tanıdıklarının onların
özel hayatlarına ilişkin bilgileri takip etmelerinden rahatsızlık duyup duymadıkları ve sosyal medya
uygulamalarını kullanırken gizlilik hususuna ne kadar dikkat ettikleri gibi sorular sorulmuştur. Sonuç olarak
ise katılımcıların her ne kadar kendi özel hayatlarının sanal ortamda takip edilmelerinden rahatsızlık
duysalar da başkalarının hayatları hakkında bilgi sahibi olmanın kendilerine mutluluk verdiğini belirttikleri
göze çarpmaktadır.
Keywords: Panoptikon, sosyal medya uygulamaları, gözetim, gizlilik, mahremiyet hakkı.
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AN ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN NEW SOCIAL MOVEMENTS AND
CONTEMPORARY SOCIAL POLICY
1

Araş. Gör. HALİL ÇAKIR - Mersin Üniversitesi - Sosyoloji Anabilim Dalı

This study aims to make an assessment of how new social movements affected contemporary social policydefined as governmental perspectives to solve social problems- to become what it means today. For this
purpose, Jürgen Habermas’ concept of civil society provides a solid theoretical ground because it stresses
that new social movements manifested their demands on problem issues which fundemental rights are
closely associated with. Social policy in its modern meaning emerged as politics of recognizing social rights
which governments made to respond to the destructive effects of labor movements. The extent of social
policy, however, was limited to production and labor field because its way of emergence. Social policy
evolved to multidimensional and corporate approaches which elaborates all fields of social life by the 1950s
and 60s when welfare capitalism began to reveal itself in European countries. Youth, aging, unemployment,
health and gender inequality became issues which governments started to take seriously and produce
comprehensive policies on. Jürgen Habermas claims that the reason of this is the rise of new social
movements, making demands on the problem issues mentioned above and struggling for recognizing
through civil society. According to him, this movements manifest a new sense of rights that citizens speak
up to the governments to make reforms. Following this argumentation of Habermas, this study, on one
hand, claims that new social movements helped contemporary social policy to take its current form, on the
other hand, discusses that they contributed to the state-society relations in this way.
Keywords: Social Policy, New Social Movements, Jürgen Habermas, Politics of Recognition
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MODERN KENTLER VE KENTSEL GÜNDELİK HAYAT
1

Prof. Dr. GÖNÜL İÇLİ - Pamukkale Üniversitesi - Genel Sosyoloji ve Metodoloji

İlkçağlardan itibaren uygarlığın üretimlerinin biriktirilmesi ve dağıtılması işlevlerini yerine getirmek üzere
örgütlenmiş bir sistem olarak kentler sanayi toplumunun doğuşu ile büyük bir dönüşüm geçirmiştir. Kentler
sadece fiziki bir yapılanma olmayıp, insan doğasının bir ürünü olarak biçimlenmektedir. Bu biçimleniş
kapitalist sistem için bir endüstri kaynağı haline gelen kentlerde yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal
süreçlerin etkisiyle gerçekleşmiştir. Bu dönüşümlerde mekansal yapılanmalar, gündelik yaşam, kapitalizm
arasındaki ilişki önemlidir. Sanayi toplumunun doğuşuyla birlikte ortaya çıkan modern kent, fiziki ya da
mimari örgütlenmesinden çok taşıdığı kültürel temsiliyet ve insanların sosyal ilişkileri bağlamında
biçimlendirilen bir mekana göndermede bulunur. Modern kentler, sakinlerinin yaşamsal süreç içerisinde
ortaya çıkan yaşam tarzlarının, kendilerine ait kültürlerinin izlerini de içermektedir. Mekanı anlamak
istiyorsak fiziki yapılanmanın yanı sıra onun simgesel anlamını, davranışlar üzerindeki etkisini de göz önünde
bulundurmak gereklidir. Modern kentsel gündelik hayat aynı zamanda kente özgü yaşam biçimlerinin
göstergesidir. Bu çalışmada kentleri salt fiziksel yapı ve yapıya bağlı dönüşümler üzerinden pasif bir
araştırma alanı olarak ele alan yaklaşımlar yerine, kent analizine gündelik hayat deneyimlerini dahil eden,
toplumsal ilişkilerin kentlerin biçimlenişi üzerindeki etkilerini öne çıkaran yaklaşımlar değerlendirilecektir.
Bu bakış açısı kent analizlerinde metodolojik düzeyde pozitivist pratiklerin yanı sıra etnografi, içerik analizi
gibi farklı tekniklerin kullanımına olanak sağlamasının yanı sıra gündelik hayat, sınıf gibi farklı kavramsal
araçların da kullanılmasına olanak vermekte, kent analizlerinin kapsamını genişleterek katkıda
bulunmaktadır. Bu bağlamda Simmel’in, Lefebvre’nin, De Certeau’nun görüşleri kenti hem doğrudan
inceleme nesnesi olarak ele almaları, hem de gündelik hayat üzerinden yapısal unsurlarla bireysel unsurları
bir araya getirme özellikleri taşımaları nedeniyle değerlendirilecektir
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Corresponding Author: Prof. Dr. GÖNÜL İÇLİ

TOPLUMSAL HAREKETLİLİK VE EĞİTİM
Öğr. Gör. KADİR AKPINAR - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğr. Gör. GÖNÜL AKPINAR - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi -

1
2

Gelişmenin en temel öğesi olan değişme toplumsal yapıyı, sosyal örgütlenmeyi, toplumsal ilişkileri tutum ve
davranışları, değer sistemini de beraberinde değiştirir. Bu dinamik yapı içinde yaşayan insan değişmenin
yarattığı kendisi için olumlu ve bazen olumsuz sarsıntılara maruz kalır. Herakleitos’un “değişmeyen tek şey
değişimin kendisidir” yaklaşımına paralel olarak insanların toplumsal rol ve statüleri de değişmektedir.
İnsanların kendileri ve yakınları hakkında sürekli bir olumlu değişim isteğinde olmaları beklenir. Bu
beklentinin toplumsal yapıda karşılık bulmasıdır belki de, toplumsal hareketlilik. Sürekli olarak yukarıya
doğru hareketlenmek isteyen insan ister istemez birilerini de aşağı çekecektir. İnsanoğlu, gerek kendi
bireysel nedenlerinden ötürü, gerekse de dış etkenlerden kaynaklı toplumsal yapıda aşağı ya da yukarı doğru
hareket halindedir. Çalışmamızda literatürde toplumsal (sosyal) hareketlilik (mobilite) olarak karşılık bulan
bu olgu üzerinde durulacaktır.
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YÖRÜK TÜRKMEN TOYLARININ SOSYO – KÜLTÜREL ANALİZİ VE KÜLTÜR TURİZMİ KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ
1
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Yörük Türkmen toyları (şölenleri), Anadolu ve Rumeli’de yaşayan Yörük obalarının ve yurt satına yayılmış
olan Yörük Türkmen derneklerinin, federasyonlarının, yahut çeşitli belediyeler ve STK’ların maddi manevi
yardımları ile düzenlenmektedir. Bu etkinlikler çoğunlukla yaylalarda, nadiren şehir merkezlerinde sosyal ve
kültürel dayanışmayı arttırmak amacıyla yapılmaktadır. Toylarda yapılan etkinlikler ile gençlere ve yerli ya
da yabancı turistlere Yörük Türkmen kültürü anlatılır, bazı ananeler ve uygulamalar icra edilir. Daha geniş
bir kapsamda değerlendirildiğinde toylar kültür turizmine kaynaklık edebilecek sosyo - kültürel özelliklere
sahiptir. Bu çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır; birincisi Yörük Türkmen toylarının günümüzdeki
durumunun değerlendirilmesi ve kültür turizmine kaynaklık edecek düzeye gelerek Yörük Türkmen
kültürünün tanıtılmasında daha büyük paya sahip olması için öneriler sunmaktır. İkinci amaç ise toyların
organizasyon aşaması ve düzenlenmesi sırasında yaşanan problemleri ortaya koymaktır. Bahsi geçen
problemler toyların kültürel kimliğine ve sürdürülebilirliğine zarar verecek düzeydedir. Bu nedenle çalışma
sırasında tespit edilen problemlerin çözümü için güncel ve uygulanabilir öneriler sunulmuştur. Çalışma
kapsamında veri toplamak amacıyla Türkiye’nin çeşitli illerinde düzenlenen toylara katılım sağlanmıştır.
Araştırmada nitel araştırma yöntemleri benimsenmiş olup, gözlem tekniğinden de faydalanılmıştır. Nitel
araştırma yöntemlerine uygun bir veri toplama tekniği olan yüz yüze görüşme, odak grup görüşmesi bu
araştırmada uygulanmıştır. Yüz yüze ve odak grup görüşmeleri konuya örneklem olarak seçilen Yörük
Türkmen Dernek başkanları ile yapılmıştır. Veri toplama işlemlerinin ardından ofis çalışmasına geçilerek elde
edilen tüm veriler mevcut literatür ile birleştirilerek çalışmanın sonuç bölümüne aktarılmıştır. Yörük
Türkmen toylarının Türk dünyası için daha verimli bir kültür şölenine dönüşmesi için bu güne kadar yapılan
yanlışlardan ders çıkarılması, akademik çalışmalardan daha fazla yararlanılması ve sadece Yörük Türkmen
yerleşkelerinin yoğun olduğu bölgelerde değil tüm yurt satında yapılması önerilmiş, yapılan Yörük Türkmen
toylarının şehir merkezlerine de kaydırılması, kadim kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması açısından
çok elzem görülmüştür. Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde Yörük Türkmen toylarının organizasyon
ve düzenlenmesi sırasında bazı güncel değişikliklerin yapılmasının gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE AZERBAYCAN’DA EĞİTİM SİSTEMİNİN OPTİMİZASYONU VE
DEMOKRATİKLEŞTİRİLMESİ
2
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Eğitim sisteminin optimizasyonu ve demokratikleştirilmesi sorunu uzun zamandan beri sosyal-felsefi tahlilin
konusu olmuştur. Bilindiği gibi, arzu edilen modern toplumun kaliteli bir eğitim sistemi olmadan, onun
normal faaliyet göstermesi mümkün değildir. Eğitim, iktisadi gelişimin en önemli sebeplerinden biri olup,
herhangi bir devletin siyasetinin gerekli unsuruna dönüşmüştür. Çünkü sosyal hayatın bütün alanları ile
ilişkilidir. Bu yüzden, hem ortaöğretimde, hem de yüksek öğretimde gençlere yönelik yeni bir eğitim
programını geliştirilmelidir. Bu eğitim programı, eğitim sisteminin gelişmesine ve eğitimin öncelikli yönleri
ile sosyal hayatın temel gereksinimlerini yansıtmalıdır. Küreselleşmenin de etkisiyle Azerbaycan eğitim
sisteminde son yıllarda değişim zorunlu hale gelmiştir. Fakat bu değişim sürecinde milli eğitim sisteminin
korunması önemlidir. Çünkü, gençlerin kaliteli ve kesintisiz bir eğitim alması, mesleki ve sosyal hayatın
fonksiyonlarını yerine getirmesi buna bağlıdır. Yine ekonomik kalkınma için eğitime ihtiyaç vardır. Ayrıca
toplumda ideolojik, sosyal ve siyasal vb. problemlerin üstesinden gelebilmek için kaliteli bir eğitim gereklidir.
Eğitim sosyal bir enstitü gibi sosyal odaklı eğitim pratiğinin nispeten sabit biçimidir. Eğitim sürecinde sosyal
hayat, kültür, kimlik, geçmiş ve gelecek zaman arasında bağlantı kurulur. Modern toplumda karşılıklı
ilişkilerin analizinin temel amacı eğitim sisteminin toplum ve kimliğinin ihtiyaçlarını ne derece karşıladığı
sorusuna cevap aramak olmalıdır. Felsefi, sosyolojik bilim çeşitli bilimsel (aynı zamanda, sosyoloji) model ve
yaklaşımları yaratıp, bu yüzden bu işlevleri farklı şekilde sunuyor. Sonuç olarak eğitim sistemi, bireylerin
yeteneklerini keşfetmesi, temel beceri ve davranışlar kazandırması, toplumsal hayatın düzeni açısından son
derece önemlidir. Bu doğrultuda Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası çerçevesinde stratejik hedeflerin
belirlenmesi, toplumun ihtiyaçlarının karşılanması, hukukun üstünlüğünün korunması, çağdaş ve medeni bir
toplumun oluşturulması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
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Mustafa Reşid (1861-1936), 19. yüzyılın sonlarında Batılılaşma siyasetinin hareketlendirdiği yerli edebiyat
atmosferi içerisinde romantik unsurlar taşıyan eserleri ile popülarite kazanmış bir edebiyatçıdır. Tezkîr-i
Mâzi, Bir Çiçek Demeti, Flora, Lorans gibi hikâye ve romanlarıyla özellikle dönemin gençleri arasında tutulan
edebiyatçı, 20. yüzyılın başlarından itibaren popülaritesini yitirmiş ve yerli edebiyat tarihinde kalıcı bir
değere sahip olamamıştır. Edebiyatçının parladığı dönem, Batılı fikirlerin yoğun olarak edebiyat alanı
üzerinden dolaşıma sokulduğu bir zamanı imlemektedir. Bu fikirlerden biri de romantizm-realizm tartışması
ile Beşir Fuad öncülüğünde içeriye aktarılan pozitivizmdir. Kurduğu yakın ahbaplık nedeniyle Beşir Fuad’ın
fikirlerinin etkisinde kalan Mustafa Reşid, ağırlıklı olarak romantik eserler vermesine rağmen, realizm
aracılığıyla sanat alanına tercüme edilen pozitivizmden de kendisini büsbütün uzak tutamamıştır.
Bildirimizde, Batılılaşma siyasetinin belirlediği yeni entelektüel atmosfer içerisinde edebi faaliyetlerde
bulunan Mustafa Reşid’in pozitivizmden nasıl ve ne düzeyde etkilendiğine 1886 yılında kaleme aldığı
Gözyaşları adlı eseri üzerinden bakılacaktır. Bu metnin, edebiyat dünyası içerisinde bulunan Osmanlı
entelektüelinin Batılı fikirler ve dolayısıyla Batılılaşma siyaseti ile kurduğu ilişkinin mahiyetini çözümleme
konusunda ilgi çekici bir örnek teşkil ettiği düşünülmektedir.
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KADIN OLGUSUNA İLİŞKİN ALGILARI
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Tarihsel süreç içerisinde, kadın konusu her zaman ve zeminde erkek olgusundan farklı olarak algılanmıştır.
Bu algı daha çok erkek lehine bir ivme göstermiştir ve göstermeye devam etmektedir. Kadın her zaman
“erkeğin gerisinde, yardımcı pozisyonda, erkek olmadan varlığını sürdüremeyecek ya da erkeğe bağımlı bir
varlık olarak görülmektedir. Zamanla bu görüş değişmekte olsa da kadının erkeğin en azından bir gömlek
gerisinde olduğu görüşü hala devam edegelmektedir. Bu durumun pek çok nedeni olmakla birlikte, kadın
sorunu gerçekte bir erkek sorunu olarak düşünülmektedir. Toplumlarda kadın cinsiyetine ilişkin algı
çocuklukta başta aile içinde öğrenilmekte bunu çevre, okul, toplumdaki vs. uygulamalar pekiştirmektedir.
Aile içinde oluşan, çevrede, sosyal medyada, televizyon ve sinemalarda şekillenen ve okullarda pekişen
kadın algısı, alışkanlığa ve davranışa dönüşmektedir. Bütün bunlar bireye kadının; sosyal, siyasal, kültürel ve
ekonomik alanlarda erkeğe göre daha düşük bir konumda olduğunu öğretmektedir. Bu çalışma; Ankara’da
bir ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin “kadın” kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgelerin
(metaforların)belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim
deseni kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır.
Araştırmada öğrencilerin kadın olgusuna ilişkin olarak ürettikleri metaforlar canlı, otorite, tabiat, nesne,
niteleme, soyut olmak üzere 6 kategoride toplanmaktadır. Araştırma sonucunda; kız öğrencilerin, erkek
öğrencilere göre daha çok metafor ürettikleri sonucuna ulaşılmıştır.
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Aile içi şiddet özel alanda yaşanan ve eşler arasında çözümlenmesi gereken bir sorun olarak görülmektedir.
Bu nedenle kadına yönelik aile içi şiddet tabu olarak kabul edilmiş ve gündeme gelememiştir. Kadınlara karşı
aile içi şiddet, kadınların insan haklarını ve temel özgürlüklerini ihlal etmekte, kadınların fiziksel, psikolojik
ve/veya cinsel bütünlüklerini olumsuz yönde etkilemektedir. Dünyada 1960’lardan itibaren etkili hale
gelmeye başlayan kadın hareketinin çabalarıyla kadına yönelik aile içi şiddet toplumların gündemine
girmeye başlamış ve son 30 yılda da en önemli insan hakları ihlallerinden birisi olarak kabul edilmiştir.
Türkiye’de ise kadına yönelik aile içi şiddet konusu 1980’li yılların sonunda etkin olmaya başlayan kadın
hareketinin çabalarıyla ülke gündemine girmiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadele, Türkiye kadın
hareketinin doksanlı yılların başından itibaren ortaya koyduğu kesintisiz mücadele sonucu toplumsal
gündemin bir parçası olmuştur. Son on yılda da cinsiyet temelli şiddet, politik gündeme taşınmakta, pek çok
toplantı, seminer, eylem planı, araştırma ve tartışmalara konu olmaktadır. Şiddetle mücadele eden bağımsız
kadın örgütleri günden güne çoğalmakta ve etkinliklerini artırmaktadırlar. 2012 yılında, iç hukukta, eksikleri
olmakla beraber, uluslararası insan hakları hukuku normlarında gelinen son yaklaşımları içeren yeni
düzenlemeler yapılmış ve İstanbul Sözleşmesi imzalanmıştır. Tüm bunlara karşın Türkiye’de kadına yönelik
şiddet son on yılda hızlı bir tırmanışla yükselmekte, her gün kadının ölümü ile sonuçlanan olaylar medyada
yer almaktadır. Derleme niteliğinde olan bu çalışma Türkiye’ de kadına yönelik şiddetin boyutlarını ve
şiddetle mücadele yolları hakkında detaylı olarak incelemeyi amaçlamaktadır.
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DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE “ÇOCUK GELİN” SORUNU
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Uluslararası belgelere göre, on sekiz yaşının altında yapılan her evliliğe “çocuk evliliği” ve evlenen kıza cocuk
gelin denilmektedir. “Save the Children” örgütünün 11 Ekim Dünya Kızlar Günü nedeniyle açıkladığı raporda
dünya genelinde çocuk yaşta evlendirilmiş olan 700 milyon kişi bulunduğu ve bu sayının 2050 yılında bir
milyar 200 milyonu bulacağı tahmin edilmektedir. Save the Children, örgütü çocuk yaşta evlilik, erken
hamilelik, anne ölümleri gibi kriterlere göre dünya genelinde 144 ülkeyi kız çocuklarının yaşam kalitesine
göre sıralamıştır. Buna göre kız çocukları bakımından yaşam kalitesi en iyi ülke İsveç olmuştur. Finlandiya,
Norveç, Hollanda ve Belçika ilk beşte yer alan ülkelerdir. Türkiye 144 ülke arasında 55.sırada bulunmaktadır.
Listenin son üç sırasında ise, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad ve Nijer yer almaktadır. TÜİK’in 2015 verilerine
göre 2015’te toplam 602 bin 982 resmi evlilikten 31 bin 337’sinde 16-17 yaşındaki kız çocukları gelin
olmuştur. Bu sayı, toplam evliliklerin yüzde 5,2’sine denk gelmektedir. İllerin içindeki evlilik oranlarında
çocuk yaşta evliliğin en yüksek olduğu şehir yüzde 15,3 oranıyla Kilis gelmekte ve çocuk evliliklerin en düşük
olduğu il ise Tunceli olmuştur. Bu çalışmada, Dünyada ve Türkiye’de çocuk gelinler konusundaki durumun
incelenmesi ve erken yaşta yapılan evliliklerin önlenmesine yönelik önerilerinde bulunmayı
amaçlamaktadır. Araştırma derleme niteliğinde bir çalışmadır. Erken evlilikler, özgürlüklerinin kısıtlanması,
kişisel gelişim şansının alınması, sağlık ve eğitim hakkının elinden alınması, adil, erkeklerle eşit bir çalışma
ortamından mahrum bırakılma ve erken gebeliklerle sonuçlanabilmektedir. Sonuç olarak, toplumda
çocuklar ekonomik bir yük olarak değil, toplumun değerli bireyleri olarak görülmelidir. Önce ailede daha
sonra toplumda, özellikle kız çocuklarının eğitimi için olanak sağlanmalı, kadının iş yaşamındaki yerini alması
özendirilmelidir. Çocuk gelinlerin önlenmesinde en önemli koruyucu faktörler tüm çocukların, özellikle kız
çocuklarının eğitiminin sağlanması ve sosyal eşitsizliklerin en aza indirilmesidir.
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Yoksulluk, kişinin maddi gelirden mahrum olması nedeni ile temel ihtiyaçlarını karşılayamaması, yaşam
standartlarını asgari düzeyde devam ettirememesi halidir. Yoksulluk, insanlık tarihi kadar geçmişi olan bir
konu olup geçmişten bugüne kadar dünya’da ki bütün gelişmelere rağmen hala günümüzün en önemli
toplumsal sorunu olmaya devam etmektedir. Yoksulluk bütün dünya ülkelerinde görülen ekonomik bir
rahatsızlık durumu olup az gelişmiş ülkelerin daha ciddi bir rahatsızlığı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Günümüzde küreselleşme ile birlikte yoksulluk bütün dünya ülkelerinde artarak ülkeler arası gelir farklılıkları
oldukça belirgin hale gelmiştir. Yoksulluğu toplumda daha çok yaşlılar, özürlüler, kadınlar ve çocuklar gibi
risk grupları yoğun yaşamaktadırlar. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan
araştırmada, çocuk yoksulluğunun ciddi boyutlara ulaştığı açıkça görülmektedir. Rapora göre; Dünya’da bir
milyardan fazla sayıda çocuk ileri derecede yoksulluğun en az bir biçimine maruz kalmaktadır. Gelişmekte
olan ülkelerde yaşayan 5 yaşından küçük çocukların %16’sı ileri derecede yetersiz beslenmeye maruz
kalmaktadır. UNICEF (2011) tarafından yapılan araştırmada, Dünya’da birçok ülkede çocuklar yetişkinlere
göre yoksulluktan daha ağır biçimde etkilenmektedirler. Türkiye’de 2008 yılında 15 yaşından küçük 4,6
milyon çocuk (18 yaşın altı alınırsa 5,5 milyona yakın) ulusal yoksulluk sınırı altındadır. 15 yaşından küçük
çocukların neredeyse dörtte biri ulusal yoksulluk sınırı altında iken bu oran kırsal kesimde ise beşte ikinin
üzerindedir. Yoksulluğun dünya ve Türkiye için bir sorun teşkil ettiği ve çocukların yoksulluktan en derinden
etkilendiği bilinmektedir. Bu çalışma yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkilerini detaylı olarak incelemeyi
amaçlayan derleme türünde bir çalışmadır. Araştırma sonucunda; yoksulluğun çocukların hem bedensel
hem de zihinsel gelişimlerini zedeleyerek bilişsel, zihinsel, davranışsal, psiko-sosyal pek çok olumsuz
sonuçlara sebep olduğu, bu olumsuzlukların çocuğun ilerleyen yaşamında geri dönülemeyecek ciddi
sorunlara neden olduğu ortaya çıkmıştır.
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Mehmet Fuad Köprülü (1890-1966), yaşadığı dönem itibariyle hem Osmanlı imparatorluğunun çöküş hem
de Cumhuriyetin kuruluş sancılarına şahitlik etmiş bir isimdir. Çalışmalarını yaşanan siyasi ve sosyal
gelişmelerden bağımsız olarak ele almak mümkün değildir. Bu bağlamda Köprülü söz konusu gelişmelere
sosyal bilimler aracılığıyla eğilmiş, çözüm önerileri sunmak kaygısı ile hareket ederek yerli kültür ve
medeniyet birikiminin ortaya çıkarılması konusunda çaba göstermiştir. Köprülü, elindeki yerli malzemeyi
modern sosyal bilim metodolojisinden yararlanarak işlemiş ve önemini günümüzde de koruyan çalışmalara
imza atmıştır. Edebiyat, tarih, sosyoloji gibi farklı sosyal bilim disiplinlerini içerisinde barındıran eserleri daha
yazıldıkları dönemde birer kaynak eser haline gelmiştir. Çalışmalarını yürüttüğü devrin akademi açısından
bir inşa devri olması, Türkiye’deki sosyal bilim faaliyetlerinin bir sistematiğe bağlanması konusu üzerinde
durmasını zorunlu kılmış ve farklı disiplinlerde nasıl bir metodoloji izlenmesi gerektiğine dair mevcut bilgi
eksiğini, entelektüel birikimi ile tamamlama gayretinde olmuştur. Üniversitelerde aldığı pek çok görev
üzerinden yeni disiplinlerin meydana getirilmesinde kurucu bir rol üstlenmesi ile neticelenen bu durum,
yaptığı çalışmaların disiplinlerarası bir yaklaşıma sahip olmasını ise kaçınılmaz kılmıştır. Çalışmamızda M.
Fuad Köprülü’nün Türkiye’deki sosyal bilim birikimine sunduğu metodolojik katkıların önemli bir ayağını
oluşturan disiplinlerarasılığa, beslendiği kaynaklar ve verdiği eserler üzerinden değinilecektir. Bu yaklaşımın
günümüzde disiplinlerarası çalışmaların artması konusunda önemli bir örnek teşkil ettiği düşünülmektedir.
Keywords: Sosyal Bilimler,Disiplinlerarasılık,M. Fuad Köprülü
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TÜRKLERİN TARİH BOYUNCA KULLANDIKLARI RENKLER VE ANLAMLARININ YÖRÜK TÜRKMEN
KEYFİYELERİNDEKİ RENKLER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. FATİH USLU - Akdeniz Üniversitesi - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
2 Araş. Gör. ŞAKİR FURAL - Ahi Evran Üniversitesi - Coğrafya Bölümü

Türk devletleri tarih boyunca çeşitli olay ve olguları simgelemek amacıyla bir takım renkler kullanmışlardır.
Bu nedenle renkler Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle yön bulma, savaş/barış işareti ve aynı
soya ait boyların birbirlerini farklı yörelerde tanımaları için kullanılan renkler aynı zamanda bir kimlik işlevi
görmüştür. Bu durumu en iyi örneklerden birisi Yörük Türkmenlerin özel günlerinde omuzlarına attıkları
keyfiyelerdir. Sözlü kaynaklar ve mevcut literatürden elde edilen bilgilere göre Yörük Türkmen keyfiyelerinin
Orta Asya’dan Anadolu’ya doğru yaşanan Türk göçlerinde Yörük Türkmenlerin hülasa Oğuz atanın
çocuklarının birbirileriyle savaşmasını engellemek için kullanıldığı belirtilmektedir. Bu çalışmanın amacı
Yörük Türkmen aşiretlerinin en önemli sembollerinden birisi olan keyfiyelerde yer alan renklerin Türk
tarihinde neleri temsil ettiğinin tespit edilmesidir. Çalışma kapsamında öncelikle detaylı bir literatür
taraması yapılmıştır. Toplanan veriler ışığında teorik ve kavramsal çerçeve belirlenmiş ve son olarak Yörük
Türkmen camiasının ulularının da sözlü mülakatı değerlendirmeye ilave edilmiştir. Çalışma sonucunda elde
edilen bulgulara göre Yörük Türkmen keyfiyelerindeki Kırmızı renk al bayrağımızı ve Türk ırkını, Beyaz renk
ruh ve beden temizliğini, Yeşil renk imanımızı ve muradımızı, Sarı renk buğday başağı, bolluk ve bereketi,
Mor renk ise hoşgörüyü, affediciliği ve sevgiyi temsil eder. Yörük kefiyelerindeki renkler bir bütün olarak
değerlendirildiğinde gökkuşağı renkleri ortaya çıkmaktadır. Türk tarihinde ve özellikle Yörük kefiyelerinde
kullanılan renklerin gökkuşağı renkleri olması Türk’lerin doğa ile sıkı ilişkiler içerisinde olmalarından
kaynaklandığı düşünülmektedir.
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SİMGESEL SERMAYELER VE MİTOLOJİLER: PİERRE BOURDİEU VE ROLAND BARTHES’IN
ELEŞTİREL KÜLTÜR İNCELEMELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
1

Dr. EMRE ÖZTÜRK - Adıyaman Üniversitesi - Sosyoloji

Bildirimizin amacı, Pierre Bourdieu ve Roland Barthes’ın eleştirel kültür incelemelerinin, benzer dayanak
noktalarını öne çıkaran karşılaştırmalı bir tasvirini vermektir. Bu bağlamda, Bourdieu’nün kültürel
sermayelerin bireylerin ve grupların belli çıkarları sürdürmeye konu olan sonuçlarının muhtevasını deşifre
eden ve kültürel pratiklerin bireylerce içselleştirilerek kendi toplumsal konumlarını olağanmışçasına
algılamalarına yol açan “simgesel sermaye” dağılımlarına ilişkin çözümlemeleriyle, Roland Barthes’in
burjuva ideolojisinin kültürel imajinasyonlarını göstergebilimsel bir yaklaşımla “mit”ler olarak
kavramsallaştırdığı çözümlemeleri arasında bir karşılaştırma sunulmaktadır. Her iki isimin, birbirinden
ayrışan analiz yöntemleri olsa da, kültürel pratik ve etkinliklerin bu boyutunu açığa çıkarma çabasında
“eleştirel” bir yaklaşım sergilemiş, bir tarafta kültürün tahakkümün nesnesi olarak nasıl kullanıldığını
(Bourdieu) diğer tarafta burjuva ideolojisinin kültürel kodlarının tüketim nesnelerinde nasıl aktarıldığını
(Barthes) gösteren çalışmalar kaleme almışlardır. Bourdieu daha “sınıfsal” bir analiz yönetimiyle yol alarak,
kültürel pratiklerin farklı alanların hâkim ve tabi grupları arasındaki toplumsal rekabette, mevcut konumların
yeniden üretilmesine katkı sağlayan simgesel sermayeler olarak nasıl kullanıldığını, Barthes ise oldukça
masummuş gibi sunulan kültür nesnelerinin, “sunum”unda içerilen örtük ideolojik anlama odaklanarak,
burjuva kültürünün dirençsizce empoze edildiği mitolojiler olarak nasıl kullanıldığını gözler önüne serer. Bu
bağlamda, Bourdieu bireylerin doğalmış gibi payına düşen veya mahrum kaldığı farklı sermaye türlerinin
“yanlış tanıma” ile içselleştirildiği, tahakkümün simgesel olarak inşa edilme sürecine, Barthes ise ideolojik
anlam barındıran kültür mitolojilerinin “yanlış sunum” yoluyla empoze edilme sürecine odaklanır. Neticede
her iki isim de, kendi öncelikleri ve bakış açıları dâhilinde, bize doğalmış gibi sunulan gerçekliklerin ard
alanına dair eleştirel bir kültür inlemesi sunmak bakımından benzer yönlere sahiptir. Bildirimiz, her iki ismin
ortaklıklar sergiledikleri belli hususlar üzerinde sınırlanmış olup, Bourdieucü ve Barthesçı eleştirel kültür
incelemelerinin sonuçları bakımından sosyolojik analize kazandırdığı katkılar üzerine bir tartışma sunmayı
amaçlamaktadır.
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YENİ BAŞLAYAN SOSYOLOJİ ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL BİLİM ALGISI: AFYON KOCATEPE
ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
1

Araş. Gör. SERHAT TOKER - Afyon Kocatepe Üniversitesi - sosyoloji
2 Dr. İLTERİŞ YILDIRIM - Afyon Kocatepe Üniversitesi - sosyoloji

Toplum, insan yaşamınını mümkün kılan belli ölçüde spontan ve vazgeçilmez bir etkileşim ağıdır. İnsanın
doğal yaşam karşısındaki donanımsızlığı, bir arada yaşamayı zorunlu kılmaktadır. Geçmişten geleceğe basit
ve karmaşık tüm toplum biçimlerinde toplumun temel işlevi böyle bir zorunluluk üzerinedir. Elbette ki insan
için yaşamsal fonksiyon icra eden toplum, zaman ve mekan bağlamında her örnekte mükemmel işlemez.
Sorunlu bir toplumsal işleyiş, asgari düzeyde yaşamayı sağlayabilir, çoğu zaman onda da başarısız olabilir.
Bu yüzden daha iyi bir toplumsal işleyiş için sorunların tespiti ve çözümlerin kurgulanması gerekir. Bilimsel
bilginin büyük üstünlük elde ettiği modern toplumda da sosyal bilimler söz konusu amaçlara hizmet etmeye
çalışır. Tabi ki sosyal bilimler de iyi yapılandırılması durumunda bu amaçlara hizmet edebilir. Sosyal
bilimlerin iyi yapılandırılmasının en önemli aşamalarından biri de sosyal bilim eğitimidir. Sosyal bilimler için
öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri de bu eğitimin kalitesini etkileyecek faktörlerden birdir. Bu bildiride,
ülkemizde sosyal bilimler eğitimi alan öğrencilerin eğitimin henüz başlangıç döneminde sahip oldukları
sosyal bilim algıları, hazır bulunuşluk düzeyleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümü 1. sınıfa
başlayan öğrenciler örneğinde ele alınmış, sorunlar ve imkanlar tartışılmıştır.
Keywords: sosyoloji,sosyal bilimler,sosyal bilim eğitimi
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‘AZGELİŞMİŞLİK’ VERSUS ‘AKTİF GERİ BIRAKILMIŞLIK’: MODERNLEŞME KURAMI VE BAĞIMLILIK
KURAMININ BATI-DIŞI TOPLUM ANALİZLERİ
1

Dr. EMRE ÖZTÜRK - Adıyaman Üniversitesi - Sosyoloji

Sosyal teoride toplumlararası gelişmişlik seviyelerini izah etmek üzere farklı gelişmişlik kategorileri yaratma
ve toplumları bu kavramsallaştırmalar ışığında ele alma çabası, sosyal bilimlerin doğuşundan günümüze
kadar varlığını sürdüren bir eğilim olmuştur. Toplumların gelişmişlik düzeylerinin ne olduğu ve nereye yol
aldıkları bakımından çeşitli analizlere rastlamak ve içinde yer aldığımız yerel dünyanın belli bir çizelge içinde
tasnif edildiğine tanık olmak çok aşina olduğumuz bir durumdur. Bu tasniflerde büyük oranda Batı merkezli
“gelişmiş” ülkeler ile Batı-dışı “azgelişmiş” ülkeler ayrımı öne çıkmaktadır. Özellikle Modernleşme Kuramı ile
özdeşleşen bu kategorizasyonda, Batı-dışı toplumların azgelişmişliklerinin onların kendi iç dinamiklerinde
çözümlenmesi ve Batılı gelişmiş ülkelerin mertebesine erişmek üzere kat edilmesi gereken merhalelerin
neler olduğunu tayin etme çabası esastır. Modernleşme Kuramı ışığında azgelişmişlik (veya gerikalmışlık),
Batı-dışı toplumların kendi sosyal, tarihsel, iktisadî şartlarının ürünü olup, gelişimi sekteye uğratan iç
dinamiklerin mevcudiyetiyle doğrudan bağlantılıdır. Bu tezin karşısında, azgelişmişliğin, dünya siyasetinin
merkezinde olan ülkelerin çıkarlarını kalıcılaştırmaya çalıştığı planlı bir politikanın eseri olduğunu savunan
görüşler de söz konusudur. Özellikle Bağımlılık Kuramı savunucuları, Batı ile Batı-dışı arasındaki eşitsiz
ilişkinin ve uçurumlarla izah edilen gelişmişlik düzeylerinin Batı-dışı ülkelerin iç dinamiklerinden çok, Batılı
toplumların diğer toplumlara yönelik sömürü faaliyetlerinin bir ürünü olduğunu öne sürmektedirler.
Bağımlılık Kuramı savunucuları, Batı merkezli neoliberal dünya siyasetini, Batı-dışı toplumların gelişimini
sekteye uğratan bir faktör olarak öne çıkarmakla birlikte, Batı-dışı toplumlar açısından söz konusu olan şeyin
Modernleşme Kuramı taraftarlarının iddia ettikleri gibi “azgelişmişlik” değil, aksine “aktif geribırakılmışlık”
olduğu göstermeye gayret ederler. Neticede, bugünün dünya siyasetini anlamak bakımından her iki
yaklaşım önemli argümanlar sunmaktadır. Bu bağlamda, bildirimiz, Batı-dışı toplumları kavramaya yönelik
bu iki farklı okuma tarzının bir karşılaştırmasını sunmak ve günümüz dünya siyasetinin bu kategorizasyonlar
ışığında nasıl yorumlanabileceğini tartışmak amacındadır.
Keywords: Modernleşme Kuramı, Bağımlılık Kuramı, azgelişmişlik, aktif geribırakılmışlık, Batı-dışı toplumlar.
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TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇ OLGUSUNUN ÇEVRE SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. ELİF KIRAN - Namık Kemal Üniversitesi - Sosyoloji

En genel tanımıyla göç, çeşitli sebeplerden ötürü gerçekleştirilen bir yer değiştirme hareketidir. İnsanlık
tarihine bakıldığında göçlerle örülü bir zaman dilimi ile karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla, insanoğlunun
geçmişindeki en büyük ortaklıklardan birinin göç deneyimi olduğu söylenebilir. Birçok bilim dalının farklı
açılardan inceleme altına aldığı göç konusu sosyolojik araştırmaların da mercek altına aldığı bir olgudur.
Göçün sebep ve sonuçlarının sosyoloji gözlüğü ile ele alınması bu hareketin toplumsal boyutuna ışık
tutmaktadır. Göç türlerinden biri olan ve bireylerin aynı ülke içindeki yer değiştirmesi olarak tanımlanan iç
göç olgusuna odaklanan araştırmalar da bu bağlamda önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma da iç göç olgusunu
sosyolojinin alt dallarından biri olan çevre sosyolojisi kapsamında analiz etmeyi amaçlayan bir derlemedir.
İnsan-çevre ilişkilerine dair çizilen genel çerçevenin ardından, insanoğlunun göç tercihlerinin sebep ve
sonuçları çevresel göstergeler açısından incelenmiştir. Nüfusun yer değiştirmesinin hem kaynak hem de
hedef yerleşim birimi üzerindeki çevresel etkileri önce küresel ardında da ulusal boyutta olmak üzere iki
bölümde sıralanmış ve bunların gündelik yaşamdaki görünümlerine odaklanılmıştır. Ayrıca, yerel
yönetimlerin uyguladığı politikalar ve göçün çevresel faktörlerle kesişim noktalarının en belirginlerinden
olan kentleşme konusu üzerinde durulmuştur. Göç alan yerlerdeki kentleşme dinamiklerinin çevre
üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri irdelenmiştir. Çalışma sonucunda iç göç alan yerleşim yerlerinde göç
kaynaklı hızlı nüfus artışı ve plansız kentleşmeye bağlı çevresel sorunların yoğun olarak görüldüğü tespit
edilmiş ve yerel yönetimlerin bu problemleri önleyici çözüm önerileri geliştirmeleri gerektiği vurgulanmıştır.
Keywords: İç Göç,Çevre Sosyolojisi , Kentleşme,Çevre Sorunları
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TÜRKİYE’DE KALKINMA OLGUSUNUN ELE ALINIŞ BİÇİMİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
1

Dr. İLTERİŞ YILDIRIM - Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyoloji

Kalkınma ya da gelişme, modern dünyada neredeyse bütün toplumların gerçekleştirmek istediği bir hedef
olarak görünmektedir. Özellikle, gelişmiş diye ifade edilen Batılı ülkelerden daha düşük sosyoekonomik
göstergelere sahip olan ülkelerin, bu hedeflere daha fazla önem verdikleri bilinmektedir. Bu ülkelerin söz
konusu kalkınma hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağı konusu da sosyal bilimlerin önemli bir tartışma alanını
oluşturmaktadır. Türkiye’de de Osmanlının son dönemlerinden bu yana tükenmeyen bir gündem olan
modernleşmenin önemli bağlamlarından biri de kalkınma olgusudur. Bu anlamda Türkiye’deki kalkınma
tartışmaları da dünyadaki kalkınma tartışmalarıyla bağlantılı olarak çok karmaşık bir durum arz etmektedir.
Küresel kapitalizme eklemlenmeyi savunan ya da milli temelde kalkınmayı savunan yaklaşımlar, sosyalist
yaklaşımlar, popülist politik konumlanmalar söz konusu karmaşık tartışmanın taraflarından bazılarıdır. Bu
bildiride, Türkiye’de milli temelde nitelikli üretimin, sanayi üretiminin artırılmasının ve çok boyutlu bir
kalkınmanın gerekliliğine, çalışmayı ve üretmeyi öven bir kültürel vurgunun gerekliliğine, kalkınmanın insani
ve toplumsal değerlerle birlikte ele alınmasının gerekliliğine, kalkınma hedeflerinin bireysel ve toplumsal
anlamda büyük bir fedakarlık gerektirdiğine vurgu yapılacaktır. Ayrıca belirtilen gereklilikler çerçevesinde
bir söylemin ülke gündeminde, özellikle sosyal bilimlerde ve sosyolojide yeterli ilgiyi görmediği teması
işlenecektir.
Keywords: Kalkınma, Türkiye, Kalkınmanın Gereklilikleri, Sosyal Bilimler, Türk Sosyolojisi
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TÜRKİYE’DE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK SÖYLEMİNE İLİŞKİN BİR SAPTAMA
1

Dr. İLTERİŞ YILDIRIM - Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyoloji

Dünyada sanayileşmenin beşiği, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika toplumları ve ülkeleridir. Bu toplumların
sanayi alanında ve ilintili bir çok alandaki yükselişinin nedenleri sosyolojinin anadamar ilgi alanlarından
biridir. Özellikle sanayinin yükselişinde, sanayi toplumlarının kendi coğrafyalarının dışından aktardıkları
maddi zenginliklerin ve insan gücünün özellikle ucuz iş gücünün de önemli bir rolü vardır. Söz konusu
toplumların sanayileşmesinde, büyük ekonomiler ve refah toplumları haline gelmelerinde büyük emekleri
olan göçmenler, süreç içinde yaşadıkları topluma uyum sorunları ile de önemli bir gündem olmuşlardır.
Bolluk zamanlarında gördükleri işlevlerle kabul gören göçmenler, ekonomik kriz dönemlerinde ise en zayıf
halka olmaktadırlar. Uyum sorununu aşmak için denenen asimilasyon, entegrasyon gibi politikaların
sonucunda, süreç çokkültürlülük yaklaşımını da zoraki olarak gündeme getirmiştir. Ancak çokkültürlülük
yaklaşımının da uyum sorunlarını yok ettiğine dair bir emare görünmemektedir. Sanayi toplumlarının yakın
zamanlarda gerçekleşen göçlerle meydana gelen karmaşık toplumsal yapılarının tersine Türkiye’de
çokkültürlülük yaklaşımının ve söyleminin uyum sorunu olmayan tarihi bir topluma uyarlanmaya çalışılması
ayrıca ülkelerindeki kargaşa nedeni ile ve herşeye rağmen iyi niyetle karşılanan Suriyeli sığınmacılar
bağlamında ele alınması bir yanılgıdır. Bu bildiride, Türkiye’deki çokkültürlülük söyleminin temelsiz bir
romantizmden ve önemli bir yanılgıdan hareket ettiği saptaması yapılacaktır.
Keywords: Sanayi Toplumları, Çokkültürlülük, Uyum Sorunları, Türkiye
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MODERNLİĞE BAKMAK: TÜRKİYE ÜZERİNE YAPILAN SOSYO-ANTROPOLOJİK ARAŞTIRMALARDA
EV İMGESİNİN KURULUMU
1

Araş. Gör. SERHAT TOKER - Afyon Kocatepe Üniversitesi - sosyoloji

Batılı bir gözlemcinin çözümlemesinde Türkiye’deki modernist Türk şairlerden biri olarak gösterilen Necip
Fazıl Kısakürek bir romanında , “bir yangına kartpostaldan bakmak” ile “o yangın içinde yanmak arasında”
bir ayrım üzerinden kendi gerçeklik değerlendirmesini sunar. Bu gerçeklik ya da daha yerli bir ifade ile
hakikat nosyonu, İslam tasavvufunda da izleri rahatlıkla görülebilecek olan Allah’a (ya da onun hakikat ve
gerçeğine) yakın olma hiyerarşisinin temel bir göstergesidir: “İlmel yakin” “hakkel yakin” ve “aynel yakin”.
Bu hiyerarşinin temelinde yatan, aslında yakın ve uzak olmanın mantığıdır ve Anadolu’nun kültürel çeşitliliği
içinde kendisini çok çeşitli bağlamlarda kopyalamış ve çoğaltmıştır. Yakın olmak her zaman samimiyet, iyilik
ve dostluğun göstergesi iken, uzak olmak düşmanca, kötücül ve yabanıl tutumların anlamını kuvvetlendirir.
İşte bu temel ikili karşıtlık Türkiye özelinde yapılan bütün – toplumsal, kültürel, ekonomik – sosyal bilimsel
çözümlemelerin bir şekilde kalbindedir ve yeterli bir çözümleme için de öyle olmasının gerekliliği çeşitli
örnekleriyle ortadadır. Nitekim, yapılan çeşitli antropolojik ve etnoğrafik araştırmaların neredeyse ortak
noktası olarak beliren de yine yakınlık ve uzaklık temelinde oluşan ama daha genelde farklı biçimlerde ortaya
çıkan bu tür ikili karşıtlıklar vurgusunun dikkati çeken yoğunluğudur. Bu nokta, ister bir yerli araştırmacı
isterse dışarıdan bir bakış tarafından yapılsın, kendisini yapılan araştırmalarda özellikle toplumsal mesafe
anlamında gösterir. Nitekim, Béla Horvath’ın 1913’ün Türkiye’si gözlemlerinde, Paul Stirling’in (1965), Paul
Magnarella’nın (1974), Carol Delaney’in (1991) ya da Jenny White’in (1994) antropolojik, etnoğrafik ya da
sosyolojik çalışmalarında kadın ve erkek, din ve değişim, özellikle de “ev” ve dışarısı arasındaki ayrım
üzerinden geliştirilen toplumsal, kültürel ya da kozmolojik perspektiflerdeki temel ortak nokta aslında yakın
ve uzağın sosyo-kozmolojik kodlanışıdır. Bu kozmolojik kodun kaynağı olarak söz konusu metinler, özellikle
modernleşme açısından sert bir çekirdeği andıran yapısıyla çoğunlukla dışarıya kapalı bir şekilde
gözlemlendiği için “ev”in toplumsal ve kültürel konumunu incelemeye ağırlık vermişlerdir. Bu çalışmada
sosyolojik mikro bir birim olarak Ev imgesinin kurulumu ilgili metinler yardımıyla incilenecektir.
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ÇOKLU MODERNLİK YAKLAŞIMI PERSPEKTİFİNDEN SABRİ ÜLGENER'İN ZİHNİYET VE AHLAK
DÜNYASI
1

Araş. Gör. SERHAT TOKER - Afyon Kocatepe Üniversitesi - sosyoloji

Türkiye'de iktisat tarihi ve sosyoloji disiplinlerini kesiştiği noktadan bakıldığında Sabri Ülgener'in yeri ve
önemi sosyal bilim tarihimiz açısından tartışılmazdır. Genel olarak görüşleri Türk Toplumunun iktisadi olarak
gelişmesi ve toplumsal olarak da ilerlemesi üzerine odaklı olan Ülgener bu görüşlerinin temeli olarak Alman
sosyolog Max Weber'in sosyolojik teorik perspektiflerinden yararlanmıştır. Öğrencisi A. Güner SAYAR'ın da
ifade ettiği gibi o Türk Sosyal Bilimleri içinde Weberyen ekolü en iyi anlayan ve aktaran kişi olmuştur.
Bununla beraber o, sadece Weberyen ekolün aktarımı ile kalmamış aynı zamanda da tasavvuf ve fütüvvet
tarihine olan aşinalığı ve Divan şiirine olan vukfiyeti ile de bu ekolün sağladığı teorik perspektifi Türk
Modernleşme tarihi olarak adlandırılan dönemden çok öncesine uygulayabilmiştir. Bunu o kabaca
kendisinin Alman tarihselci ekolüne paralel bir şekilde insanı merkeze alan tutumu ve "Ahlak ve zihniyet
Dünyası" olarak adlandırdığı bir tarihsel ve toplumsal data yığınını kendine özgü okuma biçimi sayesinde
yapmıştır. bilindiği üzere Modernleşme teorileri "bireysel yönelimler ile toplumsal ve ekonomik ilişkilerin
yapısındaki değişimler olarak iki genel kategoride modern olan ve olmayan arasında ayrım yapmaktadır. Öte
yandan son yıllarda modernleşme teorilerinin teorik kapsamına çoklu modernleşme kavramı dahil edilmiş
ve bu bağlamda özellikle Eisenstadt ve Schlucher gibi düşünürler bu ikili kategoriyi eleştirmiş ve
modenleşme ile ilişkilendirilen doğrusal tarihsel ilerleme fikrinin yerini çoğullaştırılmış çoklu modernite
anlayışlarının alması gerektiği vurgulanmıştır. Bu çalışmanın amacı bu yeni çoklu modernlik perspektifinden
Sabri Ülgener'in başta "İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası" adlı eseri olmak üzere gelişme,
kalkınma ve toplumsal değişim gibi konularda ortaya koyduğu düşünceleri incelenecektir.
Keywords: modenleşme,iktisat ahlakı,zihniyet,çoklu modernlik
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MEŞRUTİYETTEN CUMHURİYETE KADIN ETKİNLİKLERİ: TÜRK YURDU DERGİSİ ÖRNEĞİ (19111931)
1

Yrd. Doç. Dr. ÜMMET ERKAN - BARTIN ÜNİVERSİTESİ - SOSYOLOJİ

Kadının her alanda erkekle eşit biçimde temsili ve kadının bireysel ve toplumsal kısıtlamalara karşı mücadele
etmesi gerektiğini savunan kadın hareketleri, bütün dünyada olduğu gibi Osmanlı-Türk toplum yapısı, düşün
dünyası ve basını üzerinde de önemli etkilerde bulunmuştur. Türk kadınları özellikle I. Meşrutiyet sonrasında
Osmanlı basınında önce takma adlarla, daha sonra ise kendi adları ile yazılar neşretmeye başlamıştır. Kadın
dernekleri, kadın dergileri, kadınların yazılarını yayınlayan dergiler, kadının iktisadi, toplumsal ve kültürel
hayatta yer aldığı etkinlikler; dönemin kadın hareketleri açısından önemli veriler sunmaktadır. Türk Yurdu
dergisi 30 Kasım 1911 tarihinde İstanbul’da yayın hayatına başlayan Türk milliyetçiliğinin en uzun soluklu
dergisidir. 1911’den 1918’e kadar 14 cilt 161 sayı; 1924 yılından 1931 yılına kadar 12 cilt 72 sayı
yayınlanmıştır. Dergi 1931 yılında dönemin olağanüstü koşulları neticesinde kapanmıştır. Günümüze kadar
belirli fasılalarla halen yayın hayatına devam etmektedir. Türk milliyetçiliğinin sesi olmayı amaçlayan
dergide farklı siyasi görüşten aydınların yazıları yer almıştır. Dergide dönemin kadın yazarlarından Halide
Edip, Süyüm Bike, Hayriye Melek gibi isimlerin yazıları da yayınlanmıştır. Kadının her alanda yükselmesini
hedefleyen dergide kadın hakları ile ilgili önemli eleştirel ve destekleyici yorumlar yer almıştır. Bu çalışmanın
amacı özellikle Meşrutiyetten Cumhuriyet’in ilk yıllarına (1911-1931) kadar dönemin kadın dernekleri,
dergileri ve yayın dünyasını; Türk Yurdu dergisinde kadını ilgilendiren konularda yayınlanmış yazıları analiz
etmektir. Dönemin kadın hareketleri, kadın talepleri ve kadına yönelik bakış açısının eleştirisi yapılmaya
çalışılmıştır. Bunun için dönemin kadın matbuatı, Türk Yurdu dergisinin 1911-1931 yılları arasındaki
sayılarında kadınla ilgili yazılar incelenmiştir. Dönemin birincil kaynaklarına ulaşılması için arşiv ve kaynak
tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada özellikle II. Meşrutiyet sonrasında kadının toplumsal
görünümünün arttığı, Osmanlı kadınların erkeklerle birlikte her alanda yükselmeye çalıştıkları ve önemli
toplumsal taleplerde bulundukları; Cumhuriyet sonrasında ise Türk kadınlarının Cumhuriyet devrimleri için
bir rol model haline gelmiş olduğu temaları betimleyici bir biçimde gösterilmiştir.
Keywords: Osmanlı kadın hareketleri, Türk Yurdu Dergisi, kadın dergiciliği, cinsiyet çalışmaları, modernleşme
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TOPLUMSAL YAPI ANALİZLERİNDEN TOPLUMSAL SEMPTOMLARA
1

Yrd. Doç. Dr. ÜMMET ERKAN - BARTIN ÜNİVERSİTESİ - SOSYOLOJİ

Sosyoloji, 19. asrın toplumsal, ekonomik, siyasi koşullarının sonucu olarak kurulmuş bir bilimdir. Temel
amacı yıkılan eski değerlerin, ittifakların, toplumsal yapının yerine yeni evrensellikler, yeni bir toplumsal
yapının inşasına katkı sağlamasıdır. Bu yönüyle sosyoloji, siyasal yönelimi ağır basan bir bilim olarak
kurulmuştur. Durkheim’den Weber’e kadar sosyoloji; normlar, rasyonalite ve bunların dışına çıkanlarla
doğacak sorunları çözmeye çalışmış, toplumun köksüzleşmesine karşı nasıl mücadele edileceğini ve kolektif
bir bilincin nasıl geliştirileceğini ele almıştır. Sosyolojinin klasik dönemi diyebileceğimiz bu dönemde “yapı”
ve “sistem” kavramları öne çıkmıştır. Yapısalcı-işlevselci sosyolojik kuram toplumsal kurumları organik bir
bütün olan toplum içerisindeki işlevleriyle açıklamıştır. Ulus devlete dayalı, homojenleştirici, toplumu
bütünleştirici olgusal sosyoloji anlayışı 1970’lerin sonlarına kadar etkisini devam ettirmiştir. 1970’li yıllar
Marksist alt yapı - üst yapı ve ATÜT gibi kavramların ve yapı analizlerinin en üst düzeyde ele alındığı yıllar
olmuştur. Fransa’da başlayıp etkisini küresel biçimde hissettirmiş olan 1968 öğrenci eylemleri, Amerika’nın
Vietnam’a silahlı müdahalesi gibi olaylar kültürel sermaye ile finans kapitalizmi arasında bir çatlak, bir
kırılmaya neden olmuştur. Homojen siyasal yapılar zayıflamış, heterojenlikler güçlenmeye başlamıştır.
Batı’da Keynesçi refah devletinin sona ermeye başlaması, doların dalgalanmaya bırakılması ve Pasifik’te
yükselen Asya ülkeleri dünya üzerinde gerek güç dengelerini, gerekse stabil yapıyı sarsmaya başlamıştır.
Bütün bu olaylar; homojen bir toplum yapısının sonu ve postmodernitenin başlangıcı olarak görülmüştür.
Postmodern düşüncenin etkisi altında başta Fransa olmak üzere 1980 sonrasında sosyoloji, toplumsal
olguları değil, sosyalliklerin incelemesine yönelmiştir. Sosyallikler, kapitalizmin içinde onun söylemine,
disiplinine ve denetimine maruz kalan, merkezi politik yapıların dışında olanların yani dini ve azınlık
kimliklerin, muhaliflerin ve ötekilerin ortaya koyduğu yeni siyasallaşma hareketlerinin, modernizme ve onun
ahlakına, diline gön¬derdiği bir eleştiri, siyasal bir tavır olarak öne çıkmıştır. Postmodern sosyoloji toplumsal
olguları değil, semptomları inceleme çalışmış, daha minör konuları araştırma alanı seçmiştir. Bu çalışmada
sosyal olgulardan, toplumsal yapı ve sistem analizlerinden yani modern bir sosyolojiden postmodern
sosyolojiye geçişle birlikte ortaya çıkan temel farklılıklar analiz edilmeye çalışılacaktır. Sosyolojiden
sosyallikler analizine geçişin kuramsal temelleri ele alınacaktır.
Keywords: Toplumsal yapı, Postmodernite ,Topumsal semptomlar, Mikro sosyoloji, Postmodern sosyoloji
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Yrd. Doç. Dr. RIDVAN ŞİMŞEK - Bartın Üniversitesi - Sosyoloji

İç göç, çok fazla bileşeni ve çok farklı süreçleri olan bir olgudur. Toplumsal tarihte göç olgusu ile ilgili başat
faktör ekonomik süreçler olarak öne çıkmıştır. Ekonominin yanı sıra, siyasal süreçler ve sosyal sorunlar da
önemli belirleyiciler olmuştur. Ekonomik, siyasal ve sosyal faktörlerin biri, birkaçı veya hepsi aynı anda göç
olgusunun ortaya çıkmasında rol oynayabilir. Ancak günümüzde ekonomik, politik ve sosyal boyutta
meydana gelen değişmeler, gelişmeler göç olgusunu farklı bir boyuta ve mahiyete taşımaktadır. Ekonomik
koşulların gelişmesi, fırsatların çeşitlenmesi, siyasal ve sosyal alanda özgürlüklerin artması, imkânların
genişlemesi, göç hareketlerini bu faktörlere bağlı sorun ve kriz odaklı bir olgu olmaktan uzaklaştırmaya
başlamıştır. Sosyo-kültürel tercihlerin, insan-mekân ilişkisinde meydana gelen farklılaşmaların iç göç
olgusunda yeni formlara, yönelimlere yol açtığı görülmektedir. Bu değişim çerçevesinde ortaya çıkan göçler,
iç göç süreçleri içerisinde önemli bir boyuta ve etkinliğe ulaşmaya başlamıştır. Bu bağlamda makalede iç göç
süreçlerinde gözlemlenen yeni gelişmelerin ve yaygınlaşmaya başlayan yönelimlerin tespitine ve
tanımlanmasına çalışılacak, bu alanda gelişen tartışmalar ele alınacaktır.
Keywords: İç göç, İç göçte yeni yönelimler, Sosyo-kültürel faktörler
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SEKÜLARİZMİN MODERN VE POST-MODERN SÜREÇLERDEKİ YANSIMALARINA
ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ
1

Yrd. Doç. Dr. RIDVAN ŞİMŞEK - Bartın Üniversitesi - Sosyoloji

Batılı konseptler düalist çatışmalar üzerine kuruludur. Semavi olanla dünyevi olanın, maddi olanla manevi
olanın çatışması üzerine kurulan bir kavramda sekülarizmdir. Bu makalede, Batı tarihinin ve düşüncesinin
bir ürünü olan sekülarizmin, ontolojik ve epistemolojik serüvenini genel hatları ile modern ve post-modern
anlayışlar çerçevesinde ele alınacaktır. Kadim bir sorun olan, Din toplum ilişkisinde dinin rolünün ne
olacağına dair; İlerleme ve gelişme kutsala ihtiyacı yok edecektir diyenler, Kutsal vazgeçilmezdir,
kaybolmayacaktır diye düşünenler, İhtiyaç vardır ancak Kutsal dönüşecektir kanaatinde olanlar, gibi farklı
yaklaşımlar mevcuttur. Sekülerleşmenin Batı’da yaşanan dini tecrübenin etkisiyle, bir kaç farklı anlayışla,
ideolojik olarak biçimlendirilen, bir toplum projesi olduğu görülmektedir. Modern dönemde gelişen bu
yaklaşımlardan hareketle sekülarizmin günümüzde, post-modern olarak adlandırılan süreçteki yansımaları
üzerinde durulacaktır. Modern toplumların farklılıkların siyasal birlikteliğinin zeminini teşkil eden
sekülarizm, postmodern toplum tartışmaları içinde gelişmeye başlayan çokkültürcülük politikalarının
neresinde olduğu incelenecektir. Sekülarizmin çokkültürlü toplumlarda bir arada yaşamanın siyasi
zeminlerinden birini oluşturmaya devam edecek bir anlayış olup olmadığı tartışılacaktır. Çokkültürcülük
yaklaşımlarının, sekülarizmi farklılıklarla birlikte yaşamanın vazgeçilmez bir unsuru olarak mı, yoksa
modernizmin birçok konseptiyle birlikte geride bırakılan, yanlışlanan ya da aşılan bir unsur olarak mı
gördüğü üzerinde durulacaktır.
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ÇOCUK YAŞTA YAPILAN EVLİLİKLERİN SAĞLIK SOSYOLOJİSİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. ELİF KIRAN - Namık Kemal Üniversitesi - Sosyoloji

Sosyolojinin alt dallarından biri olan Sağlık Sosyolojisi, toplumsal meseleler ve sağlık arasındaki bağlantıyı
farklı alt başlıklarda ele almaktadır. Bunlardan biri de toplumsal cinsiyet kavramıdır. Bireylerin, biyolojik
cinsiyetin kapsamına giren özelliklerinden farklı olarak toplumun onlara biçtiği roller kaynaklı durumlara
odaklanan bu çalışma alanı sağlık sosyolojisi kapsamında da incelenmektedir. Bu çalışma, çocuk yaşta
yapılan evliliklerin altında yatan sebepleri toplumsal cinsiyet bağlamında ele alıp, sağlık sosyolojisinin ana
temalarından biri olan toplumsal uygulamaların, bireylerin biyopsikososyal durumlarında yol açtığı olumsuz
sonuçları analiz etmektedir. Bu amaçla, öncelikle sağlık sosyolojisi ve toplumsal cinsiyet ana başlıklarının
teorik analizi sunulmuş, ardından çocuk yaşta yapılan evlilikler konusuna odaklanılmıştır. Dünyada ve
Türkiye’deki çocuk yaşta evlenme oranları ve parametreleri incelenmiş, yıllar ve bölgeler arasındaki farkların
sebepleri araştırılmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise, biyopsikososyal sağlık anlayışı açısından son
derece sakıncalı bir durum olan çocuk yaşta yapılan evliliklerin sayısının azaltılmasına yönelik çözüm
önerileri sunulmuştur.
Keywords: Sağlık Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet, Çocuk Yaşta Evlilik
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CAHİT TANYOL’UN KÖY MONOGRAFİLERİ
1

Yrd. Doç. Dr. ÜMMET ERKAN - BARTIN ÜNİVERSİTESİ - SOSYOLOJİ

Cahit Tanyol, Türkiye’de sosyoloji çalışmalarını başlatan Ziya Gökalp’ın kurmuş olduğu İstanbul Üniversitesi
sosyoloji kürsüsünde uzun dönem hem bölüm başkanlığı hem de enstitü başkanlığı yapmış, siyaset,
sosyoloji, din ve laiklik, ahlak, felsefe, edebiyat, hukuk gibi çeşitli konularda görüş belirtmiş önemli bir
toplumbilimcidir. Türkiye’nin sosyal ve siyasal dönüşümünü analiz etmeye çalışmış, dönemin önemli gazete
ve dergilerinde yazılar yayınlamıştır. Cahit Tanyol’un sosyoloji katkılarından biri de saha çalışmalarıdır.
Türkiye’de Sabahattin Bey’in etkisi altında gelişen monografik çalışmalar, M. Ali Şevki Bey’in çalışmaları ile
önemli mesafeler kaydetmiştir. Amerikan sosyolojisinin etkisi ile 1950’lerde güçlenen saha çalışmaları
Behice Boran, Niyazi Berkes, Mübeccel Kıray, İbrahim Yasa gibi isimler tarafından takip edilmiştir. Tanyol’da
bu dönemde önemli köy monografileri gerçekleştirmiştir. 1948 yılında Hilmi Ziya Ülken’le ve Nurettin Şazi
Kösemihal’le birlikte gerçekleştirdikleri Karataş Köyü Monografisi, 1951 yılında gerçekleştirilip 1964 yılında
yeniden gözden geçirilen Elifoğlu Köyü Monografisi, 1956 yılındaki Peşke Binamlısı Köyü Monografisi, 1965
yılındaki Eylen Köyü Monografisi ve 1950-55 yılları arasında gerçekleştirilen “Traktör giren 50 köyde nüfus
hareketlerinin ve içtimai değişimin kontrolü” çalışması toplumbilim alanında yapılan öncü saha
çalışmalarıdır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de ilklerden olan köy monografilerini analiz ederek dönemin
toplumsal yaşantısına ait analizler yapabilmek ve Tanyol’un yaptığı saha çalışmalarının önemini ele almaktır.
Bu çalışmayla 1950 ve 60’lardan günümüze Türkiye’nin toplumsal değişiminin izlenmesi amaçlanmaktadır.
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OKUL VE MEKANLAŞTIRMA SORUNU (CAMBRİDGE ÜNİVERSİTESİ VE BARTIN ÜNİVERSİTESİ
ÖRNEĞİNDE)
1

Yrd. Doç. Dr. ALİ ÖZTÜRK - Bartın Üniversitesi - Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Eğitim-öğretim kurumları, ilim merkezleri ve bilimsel faaliyetlerin içerikleri, iddiası ve yönelimlerine paralel
olarak mekân tutma faaliyetlileri de büyük önem kazanır. Buna bağlı olarak okulların “mekanlaştırım” (Bu
kavramsallaştırma, sadece mimari karaktere indirgenmemiş; okulun, mimarisi, çevreyle bağı, mekan tutuş
misyon ve tüm aparatlarını çok yönlü bir çabaya dayanması gibi birçok ayrıntıyı bünyesinde barındıran
tümcü ve sistemli bir yaklaşımı hedefleyen bir okuma biçimine kasten üretilmiştir.) çabaları da başlı başına
kimi felsefi yaklaşımlara, özel motivasyonlara, kimi değer yargılarına, sosyo-ekonomik nedenlere vb.
ihtiyaçlara dayanmaktadır. Bu bağlamda da mekanlaştırım bilincinin belli bir sistematiğe ve ona bağlı ilke ve
prensiplerle izah edilecek çeşitli kategori ve önerilere dönüşebilecek imkanlar barındırdığı tartışmaya değer
bir konudur. Bu çerçevede bu çalışmada köklü ve prestij üniversiteler kategorisinde kabul edilen Cambridge
Üniversitesinin mekanlaştırım bilinci ve imkanlarıyla yeni nesil üniversitelerin son örneği olarak gösterilmesi
gereken Bartın Üniversite’sinin makanlaştırım bilincinin karşılaştırmalı olarak ele alınması
hedeflenmektedir.
Keywords: Mekanlaştırım, üniversite,Cambridge,Bartın
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DOĞU-BATI TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA DİN SOSYOLOJİSİ TEORİ VE YAKLAŞIMLARININ
KRİZLERİ (İSLAM VE HRİSTİYANLIK MUKAYESESİ BAĞLAMINDA)
1

Yrd. Doç. Dr. ALİ ÖZTÜRK - Bartın Üniversitesi - Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Din sosyolojisi terkibi çok tartışmalıdır. Öncelikle bu terkip batı ve onunla özdeşleşen Hristiyanlık için daha
uygun bir ifadedir. İslam ve İslam dünyası için bu terkip ve sistematikler en azından cari haliyle büyük krizler
taşımaktadır. Evvela İslam, Hristiyanlık gibi kurumsal bir din değildir. Elbette ki kurumlara yön, şekil, ruh ve
motivasyon kazandırdığı doğrudur. Yani kurumlar İslami olabilirler ama İslam kurumsal bir din değildir. Yani
İslam sosyaliteyi ya da devleti şekillendirmekle birlikte doğrudan onun bir parçası sayılamayacak kadar
muteal cevhere ve özgün bir gerçeğe sahiptir. Çoğu kez bu ilişki doğru tespit edilemediği için kurumsal
yansımaları da doğru anlaşılamamaktadır. Esasen bu sorun devlet-din-toplum ilişkilerinde laiklik ve benzeri
tartışmalarda batıdaki din tartışmalarının metodolojik, kavramsal ve siyasal süreçlerinin bir yansıması
biçiminde ele alındığı için absürt tespit, uygulama ve çıkmazlara kimi imkanlar tanımaktadır. Bu çalışma din
sosyolojisine dair epistemik ve sosyo-kültürel başkalaşmaları İslam ve Hristiyanlığın temel yapısal farklarını
dikkate alarak karşılaştırmalı olarak ele almayı amaçlamaktadır.
Keywords: Din Sosyolojisi,Doğu-batı,Kriz Sosyolojisi, İmajoloji
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. ALİ ÖZTÜRK

ILGIN TERMAL TURİZM POTANSİYELİNİN BÖLGESEL KALKINMADAKİ EKONOMİK ROLÜ:
“PAYDAŞLAR TARAFINDAN BİR DEĞERLENDİRME”
1
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2 Öğr. Gör. FİKRET GÖKÇE - İskenderun Teknik Üniversitesi - Turizm İşletmeciliği

Günümüzde, dünya ülkelerinin bölgeleri arasında olduğu gibi Türkiye’de de bölgeler arası gelişmişlik farkları
bulunmaktadır. Turizm sektörü son dönemlerde bu farkların azaltılmasında önemli bir aracı rolündedir.
Özellikle ekonomik ve sosyal etkileri bölgesel katkılar açısından dikkatle incelenmektedir. Bölgesel
kalkınmanın hedeflendiği destinasyonlar alternatif turizm çeşitleri ile rekabet edebilirliklerini ön plana
çıkarmayı planlamaktadırlar. Bu beklentiye cevap verebilecek alternatif turizm çeşitlerinden birisi de termal
turizmdir. Termal turizm taklit edilemez doğal bir özelliğe sahip olmakla birlikte, insan sağlığına olan etkileri
ile maddi anlamda ikame edilemez bir turizm çeşididir. Ayrıca, bütün yıla yayılarak sürdürülebilir işletmecilik
anlayışı ve istihdam artışını da beraberinde getirmektedir. Bu anlamda Ilgın yöresi termal kaynaklarıyla
değerlendirilmesi gereken bir destinasyon konumundadır. Çalışma, 2006 yılında termal turizm bölgesi ilan
edilen Ilgın’ın termal turizm potansiyelinin bölge kalkınmasındaki etkilerini incelemeye yöneliktir.
Tüketicilere yönelik mülakat uygulaması ile ürün algısı, tercihler, memnuniyet, bölgesel değer gibi
konulardaki göstergeler elde edilmiştir. İşletmelere ve yerel yönetimlere yönelik mülakatlarla da, bölgesel
katkı, ekonomik gelir, müşteri potansiyeli ve geleceğe yönelik bölgesel planlamalarla ilgili bilgilere
ulaşılmıştır.
Keywords: Bölgesel Kalkınma, Termal Turizm ve Ilgın Termal Tesisleri
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A QUALITATIVE STUDY ON HALAL FOOD AWARENESS OF ADOLESCENTS
1

Yrd. Doç. Dr. GÜLÇİN ALGAN ÖZKÖK - Selçuk Üniversiesi Turizm Fakültesi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları
2 Doç. Dr. NAZAN AKTAŞ - Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri - Beslenme ve Diyetetik
3 Yrd. Doç. Dr. MUHAMMET ALİ CEBİRBAY - Selçuk Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Beslenme ve Diyetetik

In recent years, halal food notion which is regarded among significant consumption behaviours and has an
increasing popularity has became a notable factor for determining food consumption behaviours of
individuals in terms of health and nutrition. This study aims to reveal halal food awareness of adolescents.
The research has been designed according to qualitative method and the data gathered from ramdomly
chosen 13 adolescents consisting of 6 boys and 7 girls who are aged from 12 to 17 and live in Konya by using
a semi-structured form prepared by researchers. In the form used for the research, open ended questions
about halal food notion, halal and haram (forbidden) foods and beverages, their concerns about haram
foods, their opinions about halal food information and logo in the labelled products and their information
sources about whether the food is halal or haram have been asked alongside the questions to determine
the demographic features of adolescents and the research data have been analyzed by descriptive
methods. According to the data gathered by the research, it has been determined that adolescents heard
about halal food term before and that the most significant thing they pay attention is if the food is porkfree or alcohol-free. It has also been revealed that participants have concerns about imported food
products' being halal. Finally it has been deduced that adolescents have obtained their knowledge about
halal food from the religion education they got and from the parents in their family.
Keywords: Halal food, awareness, adolescents
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. GÜLÇİN ALGAN ÖZKÖK

KÜRESELLEŞMENİN TURİZM ENDÜSTRİSİNE ETKİLERİ
2

1 Prof. Dr. SÜLEYMAN KARAÇOR - Selçuk Üniversitesi - Reklamcılık
Yrd. Doç. Dr. BETÜL GARDA - Selçuk Üniversitesi - Pazarlama ve Reklamcılık

Küreselleşme birçok sektörü yakından ilgilendirdiği gibi turizm sektörünü de çok yakından
ilgilendirmektedir. Özellikle gelişen teknoloji, ulaşım imkânları ve bilgi edinme yolları ile birlikte artık
dünyanın her yanına seyahat edebilir, seyahat edeceğimiz yer ile ilgili bilgileri önceden edinebiliriz.
Küreselleşme artık dünyayı tek bir pazar haline getirmiştir. Bu pazar içerisinde ise rekabet koşulları üst
düzeye çıkmıştır. Turizm sektörü, küreselleşme olgusundan etkilenmek yerine, küreselleşme ile iç içe
girmiştir. Küreselleşmenin her sektöre olduğu gibi turizm sektörüne de olumlu veya olumsuz etkileri
mevcuttur. Bu etkiler, ekonomik, teknolojik, sosyo-kültürel, siyasi ve çevresel olmaktadır. Çalışmada
küreselleşmenin, turizm endüstrisi üzerine etkileri incelenmek istenmiştir.
Keywords: Turizm, Küreselleşme, Türkiye Turizmi, Küreselleşme Etkileri
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SPOR-KAMP TURİZMİNİN TERMAL TURİZME ENTEGRASYONU: “KONYA ILGIN TERMAL TURİZM
MERKEZİ ÖRNEĞİ”
1
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2 Öğr. Gör. FİKRET GÖKÇE - İskenderun Teknik Üniversitesi - Turizm İşletmeciliği

Günümüzde, en hareketli ve hızlı gelişen sektörlerinden birisi olan turizm, sağladığı yüksek ekonomik girdiler
ile sosyal ve kültürel değerler kapsamında ülkelerin ulusal ve uluslararası politikalarında önemli yer
tutmaktadır. Her yıl milyonlarca insan değişik amaçlar ile turizm hareketlerine katılmaktadır. İnsanları turizm
faaliyetlerine yönlendiren güdüler ve çekim unsurları sürekli olarak yenilenmektedir. Bu güdüler kimi zaman
dinlenme, yeni yerler görme, farklı kültürler tanıma, prestij güdülerinin tatmini, sağlık ve zindeliğe kavuşma,
spor yapmak için seyahate çıkma şeklinde olabileceği gibi bu unsurların dışında kalan farklılaştırılmış bir çok
amaçla da olabilmektedir. Farklılaşmalardaki ortak nokta ise insanoğlunun sürekli popüler olanın peşinde
koşmasıdır. Bahsedilen bu popüler kültür öğeleri içerisinde en fazla ilgi toplayan unsurların ilki, insanların
bozulan sağlıklarını tedavi etmeleri, sağlıklı olanların sağlıklarını korumaları, yaşamlarını daha kaliteli, sağlıklı
ve dengeli bir şekilde sürdürülebilmeleri olarak tanımlanan termal turizm, ikincisi ise spor-kamp turizmidir.
Yılın her mevsimi sektöre dinamizm kazandıran, savaşsal ve sporsal yaralanmalar sürecinde etkin rol
üstlenen termal turizm gibi, spor-kamp turizmi de bedensel ve ruhsal olarak bireylerin sağlıklı olmasına
ortam hazırlamakta, yarışmalar vasıtasıyla da insanlara zevk ve eğlence kaynağı olmaktadır. Bu nedenledir
ki, binlerce insan sevdikleri spor faaliyetlere katılmak, izlemek ve desteklemek için önemli mesafeler kat
ederek seyahat etmektedir. Bu yönüyle sportif faaliyetler düzenlendiği yerlere hem ekonomik hem de
kültürel birçok katkı sağlanmaktadır. Özellikle coğrafi temellere dayanan antrenman ve kamp
organizasyonları sezon içerisinde başarının ön şartı ve vazgeçilmezi olarak kabul görmekte olup, turizm
aktivitesi içerisinde değerlendirilmektedir. Öyle ki, küçük-büyük bütün yerleşim alanları ulusal ve ulusla arası
arenada sportif faaliyetlere ev sahipliği yapabilmek için her türden sportif faaliyet alanları inşa etmekte ve
rakipleriyle kıyasıya mücadele içerisine girmektedir. Ilgın İlçesi de doğası, milli parkı, sportif tesisleri, coğrafi
konumu, ulaşım kolaylığı ve birçok hastalığın tedavisinde etkin rol üstlenen jeotermal kaynaklarıyla bu
hususta değerlendirilmesi gereken önlemli bir destinasyon konumundadır. Bu bağlamda çalışma; Bakanlar
Kurulu Kararıyla 2006 yılında Termal Turizm Merkezi ilan edilen ve yer altı-yer üstü zenginlikler açısından
önemli bir coğrafyada yer alan Ilgın’ın, spor-kamp turizm potansiyeli arz verileri ve sınırlılıklarını ortaya
koymaya yöneliktir. Araştırma yöntemi olarak katılımcı gözlem ve mülakat teknikleri kullanılmıştır. Sonuç
olarak, termal turizm odaklı tesisleşme ve hizmet anlayışıyla ekonomik girdiler açısından önemli bir kaynak
olan sportif faaliyetlere yönelik bir takım öneriler geliştirilmektedir.
Keywords: Turizm, Turizm Çeşitleri, Termal Turizm, Spor-Kamp Turizmi, Ilgın
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2

Turizm sektörü, ülkelerin ekonomik sıkıntılar yaşadığı dönemlerde döviz girdisi sağlayarak, ekonomik
açıkların giderilmesinde, işsizliğin önlenmesinde ve iç piyasanın hareketlenmesinde son derece önemlidir.
Turizm, önemli bir gelir kaynağıdır ve ülkedeki dalgalanmalar turizm faaliyetlerine de yansıyarak endişe
yaratmaktadır. Bunun sebebi ise turizm faaliyetlerinde yaşanan gerileme sadece turizm firmaları ile sınırlı
kalmayıp ekonominin her sektörünü etkilemekte ve olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu çalışmanın amacı
kriz kavramını irdelemek ve krizin turizm sektörüne olan etkilerini incelemektedir. Özellikle krizin turizm
sektöründe yarattığı değişimler, “kriz öncesi ve sonrasında turizm sektöründe dinamiklerin hareketleri” gibi
konulara değinilmeye çalışılmıştır. Dünya üzerinde yaşanan tüm krizler iyi yönetildiği zaman, büyük fırsatlara
dönüşebilir, önceden tahmin edilemediği ya da kötü yönetildiği durumlarda ise büyük yıkımlara neden
olabilmektedir. Çalışmada öncelikle krizin habercileri olarak adlandırılabilecek göstergeleri inceleyerek
sonrasında turizm sektöründe krizden etkilenmeyi en aza indirebilecek önlemler ele alınmıştır.
Keywords: Seyahat Acentalarında Kriz, Kriz, Seyahat Acentaları
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MESLEKİ EĞİTİM VEREN KURUMLARIN MİSYON İFADELERİNİN ANALİZİ: SAMSUN ÖRNEĞİ
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Bu çalışmada mesleki eğitim veren kurumların misyon ifadelerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın kapsamında Samsun il merkezinde ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmak üzere
mesleki eğitim veren toplam 81 adet meslek lisesi yer almıştır. Mesleki eğitim veren kurumların misyon
ifadelerine internet üzerinden ulaşılmış ve elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Ancak
meslek liselerinden 6 tanesinin internet sayfalarında misyon ifadeleri yer almamaktadır. Elde edilen
bulgulara göre mesleki eğitim veren kurumların misyon metinlerinde en çok insan gücü kaynağı yetiştirmeye
yönelik ifadeler yer almaktadır.
Keywords: mesleki eğitim, misyon, samsun.
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KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ 4 VE 5 YILDIZLI OTELLERİN GÖRSEL KİMLİK UNSURU OLARAK LOGO
KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
1
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2 Öğretmen MEHMET YAPICI - Milli Eğitim Bakanlığı - Grafik

Bu çalışmada Karadeniz Bölgesinde faaliyet göstermekte olan 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin görsel kimlik
unsuru olan logo kullanımlarının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Karadeniz bölgesinde
14 adet beş yıldızlı 42 adet ise dört yıldızlı işletme bulunmaktadır. Karadeniz bölgesinde bulunan işletme
belgeli otellerin web sayfaları taranarak logolarına ulaşılmıştır. Logo tasarımında dikkat edilmesi gereken
unsurların ne kadar dikkate alındığı araştırılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi kullanılmıştır.
Sonuç olarak ise otel işletmelerinin logo kullanımlarında dikkat edilen unsurlar otellere göre farklılıklar
göstermiştir.
Keywords: görsel kimlik, logo, otel, karadeniz bölgesi
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TURİZM PAZARLAMASINDA GASTRONOMİK KİMLİĞİN ETKİSİ: HATAY ÖRNEĞİ
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Turizm alanında yerel, kültürel ve geleneksel değerler önemini hızla arttırmaktadır. Dünya turizm
hareketlerinde turistlerin tercihleri bu değerlere sahip çıkan ve insanların hizmetine sunan destinasyonlarda
yoğunlaşmaya başlamıştır. Bu bağlamda yerel kültürlerin ve mutfakların korunması önem kazanmıştır. Son
yıllarda ülkemizde coğrafi işaretlemeler yapılarak şehirlerin gastronomik kimlikleri oluşturulmaktadır.
Gastronomik kimlikler turizm pazarlama unsurlarına dönüştürülerek yerel ürünlerin şehirler için ekonomik
bir değer kazanması sağlanmıştır. Gastronomik kimliği değerli kılan en önemli özellik taklit edilmesinin
güçlüğüdür. (Harrington ve Ottenbacher, 2010). Rekabet stratejileri içerisinde şehirler pazarlama gücünü
gastronomik kimlik yardımıyla arttırmaktadır. Bu çalışmanın amacı; gastronomik kimliğin turizm
pazarlamasındaki etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemi Hatay ilidir. Hatay ilinin örneklem olarak
seçilmesi yerel mutfağının zenginliği ve gastronomik kimliğin coğrafi işaretleme tekniği ile yapılmış
olmasıdır. Kolayda örnekleme sistemi ile 260 ziyaretçiye ulaşılmıştır. Ziyaretçilere üç bölüm halinde 36 soru
yöneltilmiştir. Ölçek olarak 5’li likert yöntemi kullanılmıştır. Anketlerin değerlendirilmesinde SPSS
programından yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; Hatay ilini ziyaret eden misafirlerin çoğunluğu
gastronomik kimlik çalışması ile yöreye ait olan ürünlerin tanınması ve tanıtılmasının yöreye olan seyahatleri
arttıracaktır. Özellikle Hatay’da künefenin coğrafi işaret almış olması herkesçe bilinmektedir. Özellikle il
dışından Hatay mutfağını tanımak ve gastronomik lezzetleri tatmak için çok sayıda ziyaretçi geldiği
belirlenmiştir. Gastronomik ürünlerin coğrafi işaretleme almış olması gastronomik kimliklerin oluşmasında
oldukça önemlidir. Hatay ilimizin özellikle gastronomik yapısı ile tanındığı ve gastronomik kimliğinin turizm
pazarlamasında etkin olarak kullanıldığı söylenebilir. Turizm pazarlamasında gastronomik kimliğin
kullanılabilmesi için coğrafi işaretleme çalışmalarının arttırılması gerekmektedir.
Keywords: Gastronomi,Gastronomik kimlik,Turizm pazarlaması
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TURİZMDE KRİZ YÖNETİM STRATEJİLERİ: BELEK BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN
KONAKLAMA İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
1

Öğr. Gör. ÇETİN TOPUZ - Selçuk Üniversitesi - Turizm İşletmeciliği
2 Yrd. Doç. Dr. AZİZ ÖZTÜRK - Selçuk Üniversitesi - İşletme

Türkiye’de turizm teşvik yasası ile birlikte gelişmeye başlayan Türk turizmi, küresel, bölgesel ve yerel
krizlerden oldukça etkilenmiştir. Birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan krizler, turizm işletmelerini
olumsuz etkilemektedir. Krizlerin ortaya çıktığı dönemlerde turizm işletmelerini yönetmek zorlaşmakta ve
krizlere karşı özel tedbirler alınması ve stratejiler geliştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Kriz
dönemlerinde alınan etkin kararlar ve uygulamalar, krizlerin olumsuz etkilerini azaltmaktadır. Aksi takdirde
krizler turizm işletmelerinin faaliyetinin sona ermesine sebep olabilecek sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu
çalışmanın amacı; Antalya ili Belek bölgesinde faaliyet gösteren turizm işletmelerinin kriz dönemlerinde
uyguladıkları stratejileri belirlemektir. Araştırmanın evreni BETUYAB’a bağlı 47 farklı konaklama
işletmesidir. Araştırma kapsamında konaklama işletmelerinin üst düzey yöneticileri ile görüşülmüştür.
Görüşmede ölçek olarak anket tekniği kullanılmıştır. Geri dönen anket formlarındaki sorular “SPSS 22”
sürümünde değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; turizm işletmelerinin kriz yönetim planlarını
üst yönetim hazırlamaktadır. Kriz yönetim planına sahip olan işletmelerin %64’ü bu planı kriz anında
uygulamak yerine, kriz sonrası oluşan ekonomik krizlerde artan rekabeti korumak için kullanmışlardır.
Turizm işletmelerinin büyük bir çoğunluğu kriz dönemi stratejilerine gereken önemi vermemektedir. Turizm
işletmeleri kendilerini etkileyebilecek olası krizleri tahmin edebilmeli ve bu krizlere karşı tedbir geliştirecek
stratejiler belirlemelidir. Kriz yönetim planı mutlaka hazırlanmalıdır
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YABANCI TURİSTLERİN BAKIŞ AÇISIYLA KONYA’NIN GÜVENLİK ALGISI
Doç. Dr. TUGAY ARAT - Selçuk Üniversitesi - Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği
2 Prof. Dr. SEDAT ŞİMŞEK - Selçuk Üniversitesi - İletişim Bilimleri
3 Y. Lisans Öğr. NERGİZ HASANLI - Selçuk Üniversitesi - Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği
1

Güvenlik kavramı insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. İnsanların bulunduğu yerde güvenliğin sağlanması
gerekmektedir. Giderek karmaşıklaşan toplum yapısı, güvenlik ile ilgili yapılanmaları daha fazla zaruri hale
getirmiştir. Çağdaş toplumların temel ihtiyaçlarının başında huzur ve güvenlik gelmektedir. Bir ülkenin
özellikle turizm geliri elde edebilmesi için her şeyden önce güvenli bir ortama ihtiyacı bulunmaktadır.
Günümüzde turistlerin gidecekleri yer konusunda bir karar vermelerinde önemli etmenlerden birisi de
gidilecek yerin güvenliğidir. Turistler konaklama, gezi ve ziyaretleri esnasında kendilerini güvende
hissetmelidir. Bu araştırmanın amacı, Konya’yı ziyaret eden yabancı turistlerin güven algılamalarında etkili
olan unsurları belirlemek ve güvenlik taleplerini öğrenmektir. Çalışmada turizm sektöründe güvenlik
kavramı ele alınmış, turistlere uygulanan anket verilerinden elde edilen bulgular ile güvenlik açısından Konya
şehri analizi yapılmıştır.
Keywords: Konya güvenliği, Konya’nın güvenlik algısı, Turist Algısı
Corresponding Author: Doç. Dr. TUGAY ARAT

PSYCHOLOGICAL HARDINESS: A SURVEY IN HOSPITALITY MANAGEMENT
1
2

Yrd. Doç. Dr. SİBEL SÜ ERÖZ - Kırklareli Üniversitesi - Turizm İşletmeciliği
Y. Lisans Öğr. EMİNE ONAT - Kırklareli Üniversitesi - Turizm İşletmeciliği
3 Öğretmen ÜNAL GÜRSEL - Kırklareli Üniversitesi - Turizm İşletmeciliği

The purpose of this research is to determine the the psychological hardiness of hospitality management
employees are examined in terms of the determined demographic factors and management characteristics.
In this context; priority investigate the literature and implemented a survey to determine the relationsip
between the psychological hardiness who has working hospitality management in Alanya region and the
variables. The questionnaire as a data collection tool used in this research instrument is 18 items Likert
Scale is 4 point scale “Personal View Survey-PVS III–R” developed by Maddi and Khoshaba and adopted into
Turkish culture by Durak (2002). Total of 390 employees participated in this survey who working in the
hospitality management in Alanya region and the data obtained from the research was analyzed by the IBM
SPSS 20.0.
Keywords: psychological hardiness, hospitality management
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. SİBEL SÜ ERÖZ
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A SIGNIFICANT ALTERNATIVE TO PROVIDE FAST FOOD : STREET FOOD
1

Yrd. Doç. Dr. GÜLÇİN ALGAN ÖZKÖK - Selçuk Üniversitesi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

In recent years, fast living pace of metropol cities has caused eating habits to change. Particularly the desire
to satisfy hunger feeling during working hours leads people to consume street food. Consumers prefer these
practically served food to save time. Street food is food sold from a portable stand in public place. Street
food are heterogeneous and it includes foods, beverages, snacks, desserts, fruits and vegetables. Street
food shaped and prepared under the influence of that specific culture are consumed in many countries over
the world. In this study aimed to examine street food which is a significant alternative to provide fast food,
street food has been researched by scanning related literature and the health risks and the reasons for
consuming street food have been discussed. The present study including examples from Turkish food
culture and examples from various foods of other cultures is considered to be useful in order to introduce
gastronomical local flavors and to support the individuals who serve these kind of food to the public.
Keywords: Culture, food, street food, fast food, consumer
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. GÜLÇİN ALGAN ÖZKÖK

GENÇLERİN ÇEVRESEL TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: NEÜ ÖRNEĞİ
1 Yrd. Doç. Dr. ÖZGÜR ÖZER - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Turizm Rehberliği
Öğr. Gör. NİHAT KARAKUŞ - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Peyzaj ve Süs bitkileri Programı
3 Yrd. Doç. Dr. YASİN BİLİM - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Turizm İşletmeciliği
4 Öğr. Gör. Dr. ABDULLAH USLU - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Programı
5 Araş. Gör. SİNAN USLU - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Turizm Rehberliği
2

İnsanoğlunun ilk zamanlar temel gereksinimlerini karşılamak için kullandıkları doğal kaynaklar, özellikle fosil
yakıtlara dayalı sanayileşmenin başlaması ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte önemli oranda tüketilmeye
başlamıştır. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi, beraberinde çevresel sorunlarının büyümesi
sonucunu doğurmuştur. Bu sorunların her geçen yıl artış göstermesi ve canlılar üzerine etkilerinin hissedilir
olması, insanların yaşadıkları çevreye sahip çıkmalarına neden olmuştur. Bu çalışmada, Necmettin Erbakan
Üniversitesinde aktif olarak eğitim alan lisans öğrencilerinin, çevresel tutum ve davranışlarının sosyoekonomik göstergelerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda anket çalışması yapılmış ve
ankete katılan 403 öğrencinin sorulara verdiği cevaplar, aritmetik ortalama (X), yüzde, frekans, faktör
analizi, bağımsız iki örnek t testi ve tek yönlü varyans analizi (One-way Anova) kullanılarak
değerlendirilmiştir.
Keywords: Çevre sorunları, çevresel tutum ve davranış, NEÜ
Corresponding Author: Öğr. Gör. NIHAT KARAKUŞ
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GENÇLERİN ÇEVRESEL GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: NEÜ ÖRNEĞİ
1 Yrd. Doç. Dr. ÖZGÜR ÖZER - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Turizm Rehberliği
Öğr. Gör. NİHAT KARAKUŞ - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı
3 Yrd. Doç. Dr. YASİN BİLİM - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Turizm İşletmeciliği
4 Öğr. Gör. Dr. ABDULLAH USLU - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Programı
5 Araş. Gör. SİNAN USLU - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Turizm Rehberliği
2

İnsanoğlunun ilk zamanlar temel gereksinimlerini karşılamak için kullandıkları doğal kaynaklar, özellikle fosil
yakıtlara dayalı sanayileşmenin başlaması ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte önemli oranda tüketilmeye
başlamıştır. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi, beraberinde çevresel sorunlarının büyümesi
sonucunu doğurmuştur. Bu sorunların her geçen yıl artış göstermesi ve canlılar üzerine etkilerinin hissedilir
olması, insanların yaşadıkları çevreye sahip çıkmalarına neden olmuştur. Bu çalışmada, Necmettin Erbakan
Üniversitesinde aktif olarak eğitim alan lisans öğrencilerinin, çevresel görüşlerinin sosyo-ekonomik
göstergelerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda anket çalışması yapılmış ve ankete
katılan 403 öğrencinin sorulara verdiği cevaplar, aritmetik ortalama (X), yüzde, frekans, faktör analizi,
bağımsız iki örnek t testi ve tek yönlü varyans analizi (One-way Anova) kullanılarak değerlendirilmiştir.
Keywords: Çevre sorunları, çevresel görüş, NEÜ
Corresponding Author: Öğr. Gör. NIHAT KARAKUŞ

2016 TURİZM SEZONUNDA İSKANDİNAV ÜLKELERİNDEKİ TÜRKİYE TALEBİNİN DÜŞÜŞ
SEBEPLERİ: ALANYA ÖRNEĞİ
Doktora Öğr. YAKUP USLU - Selçuk Üniversitesi - Radyo Televizyon ve Sinema
Prof. Dr. SEDAT ŞİMŞEK - Selçuk Üniversitesi - Radyo Televizyon ve Sinema
3 Doktora Öğr. GABRİELA CİBERE USLU - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Turizm İşletme Fakültesi
1

2

Türkiye’de ortalama her yıl %10 büyüyen turizm pazarı 2016 yılında %30 oranında gerileme göstermiştir.
Türkiye’nin en önemli tatil beldelerinden Alanya’da bu düşüşten nasibini almış hatta gerileme Alanya’da
Türkiye ortalamasının üstünde gerçekleşmiştir. Tatil için Alanya’yı en çok tercih eden yabancı turistlerin
ülkelerinin oluşturduğu; İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya’dan oluşan İskandinav pazarında 2016’da
turizmdeki düşüş yaklaşık %50 civarında olmuştur. Çalışmada bu düşüşün sebebini öğrenmek, önüne
geçebilmek ve önerilerde bulunmak adına 500 İskandinav vatandaşı ile elektronik ortamda anket
yapılmıştır. Anketten elde edilen veriler bilimsel araştırma yöntemleri ile analiz edilmiştir. Çalışmanın
sonucunda, İskandinav ülkelerinden gelen turistlerin öncelikle güvenlik yetersizliği nedeniyle Türkiye’ye
gelmek istemedikleri ortaya çıkmıştır. Çalışmada ortaya çıkan diğer sonuçlara göre de 2016 yılında
Türkiye’de ortaya çıkan siyasi hareketlilik ve Türkiye ile ilgili medyada çıkan olumsuz haberlerin fazla olması
İskandinav vatandaşlarının Alanya’ya gelmemesine neden olan diğer etkenler olarak kendini göstermiştir.
Keywords: Türkiye Turizmi, Turizm, Alanya, Güvenlik, İskandinav.
Corresponding Author: Doktora Öğr. YAKUP USLU
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KAMU HUKUKU VE TERÖRİZM
1

Öğretmen HÜLYA BULUT ÖZEN - Milli Eğitim Bakanlığı - Erzincan Lisesi

Bu çalışmada detaylandırılacağı gibi, terörizmin asıl maksadı ve kastı, devletin siyasi sisteminin cebir ve
korku yoluyla yıkılması ve değiştirilmesidir. Devletin kamu hukukunu öncülleştirerek teröre karşı “direnme
hakkı” ve “şiddet bastırma” öz görevini, legalist savunma olarak kabul eden devlet, terör eylemlerinin
“hazırlık”, “teşebbüs” ve “saldırı” aşamalarını suç sayarak, “cezalandırmak” hakkını, organize suçlarla
mücadele bağlamında ele alınması gereken sosyal ve kriminal içerikli bir sorun olarak kabul etmektedir.
Uluslararası hukuk, siyasal amaçlı her türlü terörist organizasyonu yasaklamaktadır. Devletleri ve
uluslararası istikrarı tehdit eden terörün önlenmesi ve terörle mücadele amacı ile uluslararası hukuk
kuralları terör eylemlerinin teşvikini, hoşgörü ve siyasal tolerans göstermeksizin tam bir uluslararası işbirliği
içinde bastırılması sorumluluğunu çağdaş devletlere yüklemektedir. Terörün bir insanlık suçu olarak
kabulüyle kınanması, terör kavramının evrensel anlamda geçerli bir tanımının yapılabilmesine bağlıdır Aksi
halde, genel kabul gören anlayışla; “birinin terörist değdi, diğerinin özgürlük savaşçısı” olmaktadır.
Keywords: Uluslararası ilişkiler, kamu hukuku, terörizm
Corresponding Author: Y. Lisans Öğr. HÜLYA BULUT ÖZEN

GÖÇÜN EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİLERİ
1

Öğr. Gör. AYŞEGÜL GÜLER - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler-Dış Ticaret

Göç tarih içinde ekonomik, politik ve güvenlik nedenleriyle yaşanan bir olgudur. Etkileri bakımından büyük
bir coğrafyayı şekillendiren ayrıntıları bilinen ilk göç, kavimler göçüdür. Göç, veren ülkeleri ilgilendirdiği
kadar göç alan ülkeleri de ilgilendirmektedir. Göçün taraflara etkilerini incelemek çalışmanın ana konusunu
oluşturmaktadır. Günümüzde göçler, hayat seviyesinin daha yüksek olduğu güvenlik risklerinin minimize
edildiği coğrafyalara yönelmekte, istikrarsızlıkların yaşandığı Afganistan, Irak, Suriye, kuzey ve orta Afrika
ülkelerinden Avrupa’ya yönelmektedir. Türkiye geçiş güzergâhında bulunan bir ülkedir. Geçiş ülkeleri
ekonomik, sosyal ve güvenlik bakımından büyük çalkantılar yaşamaktadır. Çalışmada göç dalgalarının
Türkiye’ye etkilerinden bahsedilecektir. Türkiye ülkeye gelenleri misafir kabul etmekte ve uluslararası
hukukta statüleri belirlenen mülteci terimini kullanmamaktadır. Avrupa ise mültecilere karşı seçici davranıp,
ihtiyacı olan işgücünü ucuz ve problemsiz karşılamayı tercih etmektedir. Gelişmiş Avrupa’nın en güçlü
devletlerinde bile 150.000 göçmen alındığında sosyal rahatsızlıklar nedeniyle halk sokağa dökülürken,
Türkiye değişik ülkelerden üç milyondan fazla mülteciyi misafir etmekte ayrıca barınma, eğitim ve sağlık
hizmetlerini kesintisiz karşılamaktadır. Merkezi bütçeden beş yılda 7 milyar dolar harcanmış, sivil toplum
kuruluşlarının yaptığı yardımlar da hesaba katılacak olursa bunun ülkeye ciddi bir ekonomik yük getirdiği ve
bu durumun sürdürülebilir olmadığı anlaşılacaktır. Göçün çok yönlü sonuçları incelenerek, ne yapılması
gerektiği tartışılacaktır.
Keywords: Göç, Avrupa, Türkiye, Mülteci, Güvenlik
Corresponding Author: Öğr. Gör. AYŞEGÜL GÜLER
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MÜDAHALE SONRASI LİBYA: İSTİKRAR ARAYIŞI VE TERÖRİZM
1

Öğr. Gör. Dr. GÜL SEDA ACET - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Yerel Yönetimler

Libya’da Şubat 2011’de diktatör Kaddafi’nin gitmesi ve reform talepleri ile başlayan isyanların güvenlik
güçleri tarafından şiddetle bastırılması ve ardından çıkan çatışmalar, kısa sürede iç savaşa dönüşmüştür.
Kısa süre sonra uluslararası toplum Libya’ya müdahale etmiş ve 20 Ekim 2011’de Kaddafi’nin ölü ele
geçirilmesiyle müdahale son bulmuştur. Müdahalenin ardından demokrasi ile hiçbir geçmişe sahip olmayan
Libya’da ilk olarak Temmuz 2012’de demokratik seçimler yapılmış Mahmud Cibril hükümet kurma ile
görevlendirilmiştir. Ancak bu hükümet, aynı yıl Ulusal Kongre tarafından çeşitli sebeplerle feshedilmiştir.
Kasım 2012’de göreve gelen Ali Zeydan ise görevi sırasında, yeni anayasanın hazırlanması, ülkede asayişin
sağlanması ve ülke ekonomisinin canlandırılması gibi meselelere çözüm bulamayınca Kongreden güven oyu
alamamış ve 2014’te hükümet düşmüştür. Böyle bir ortamda Abdullah el-Sani Kongre tarafından başbakan
olarak atanmış ancak Libya’da istikrar yine sağlanamamıştır. Libya’nın içinde bulunduğu bu siyasi
istikrarsızlığa çözüm bulmak amacıyla Ocak 2015’de Cenevre’de Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla
yürütülen görüşmeler sırasında "Libya Siyasi Anlaşması" şekillenmiştir. Anlaşma, ülkedeki çatışmalara ve
krize çözüm için bir ulusal birlik hükümeti kurulmasını öngörmüş ve bu doğrultuda Ocak 2016’da Fayiz ElSarac oluşturulan Libya Ulusal Uzlaşı Hükümeti’nin Başkanı olarak seçilmiştir. Libya’daki bu istikrarsız
ortamda ülke, rakip aşiretlerin, siyasi oluşumların ve başta IŞİD olmak üzere terör örgütlerinin silahlı çatışma
alanı haline gelmiş, adeta terör örgütlerinin bir üssü olmuştur. 2011 yılının başlarında Libyalıların diktatöre
karşı daha fazla siyasi özgürlük umuduyla başlattıkları ayaklanmalar uluslararası bir müdahale ile son
bulmuştur. Müdahalenin ardından kurulan hükümetler ülkede silahlı grupları kontrol altına alma,
çatışmaları durdurma ve ülkeyi normalleştirme noktasında başarılı olamadılar. Sonuç olarak, müdahale
sonrası Libya’da demokratik seçimlerin yapılması olumlu bir gelişme olarak kabul edilse de müdahale
ardından Libya’da hala çözüm bekleyen birçok sorun (siyasi, ekonomik ve güvenlik) vardır.
Keywords: BM, Libya Siyasi Anlaşması, IŞİD
Corresponding Author: Öğr. Gör. Dr. GÜL SEDA ACET
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KÜRESEL TEHDİT: GIDA KRİZİ
1

Öğr. Gör. Dr. GÜL SEDA ACET - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Yerel Yönetimler
2 Öğr. Gör. ESMA NUR GEÇER - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Gıda İşleme

Dünyanın farklı bölgelerinde farklı zamanlarda birçok siyasi ve ekonomik kriz yaşanmıştır. Ancak 20072008’de yaşanan küresel gıda krizi dünya için asıl büyük tehlikenin henüz yaşanmadığını ancak çok da uzak
olmadığını göstermiştir. Genel bir değerlendirme yapıldığında bu krizin en önemli nedenlerinin; gelişmiş
ülkelerin tutumları, tarıma yapılan yatırımların azalması, küresel ısınma ve iklim değişikliği, nüfusun artması
ve enerji fiyatlarının yükselmesi olduğu ortaya çıkmaktadır. Tüm bu sorunları iyi analiz etmek ve tedbir
almak noktasında en önemli görev bilim adamlarına olduğu kadar politik karar vericilere de düşmektedir.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 22 Şubat 2016 tarihinde yayımlanan raporuna göre, eğer
yukarıdaki sorunlar için gerekli önlemler alınmazsa, doğal kaynaklar üzerindeki baskı ve iklim değişikliğinin
olumsuz etkisi artarak devam edecek ve yaklaşık 108 milyon insan ciddi tehdit altında kalacaktır. Bu noktada
hem ulusal hem bölgesel hem de uluslararası anlamda tedbir almak artık bir seçenek değil elzemdir. Ancak,
günümüzde dünya gıda ticaretinin büyük bir kısmını elinde bulunduran küresel şirketler ve politik karar
vericiler karlarını arttırmak ve kendi iktidarlarını pekiştirmek uğruna çabalamaktadır. Bu durum da gelişmiş
ülkelerin, tarımsal üretimi teşvik ve gıda maddeleri ihtiyacını sağlama ve dağıtımının eşitliği konusunda
başarısız olmalarına sebep olmakta ve bu anlamda beklentilerin boşa çıktığını ortaya koymaktadır. Bu
çalışma, gelişmiş ülkelerin maddi çıkarlarını çevre ve insan sağlığının üstünde tutmaya devam ettiği ve gıda
ve tarım politikalarının başarısız olduğu, politik karar vericilerin üzerine düşeni yapmadığı sürece çok yakın
bir zamanda ihtiyaç olan gıda ve su kaynaklarının hızla tükeneceğini ve böylece dünyanın kendini bekleyen
yıkıcı sona hızla yaklaşmakta olduğunu ileri sürmektedir.
Keywords: FAO, Küresel Gıda Krizi,İklim Değişikliği
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DAĞLIK KARABAĞ SORUNUNA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI: AGİT MİNSK GRUBU GÖRÜŞMELERİ
1

Y. Lisans Öğr. ALPEREN KÜRŞAD ZENGİN - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

1991’de bağımsızlığını kazanan Azerbaycan’ın iç ve dış politikasının merkezinde, kökleri SSCB’nin son
yıllarına dayanan, Ermenistan ile arasındaki “Dağlık Karabağ Sorunu” yer almaktadır. 1989’da çıkan
çatışmalar sonucu tekrar alevlenen Dağlık Karabağ Sorunu, 1994’de AGİT Minsk Grubu’nun devreye
girmesine kadar sürmüş, çok sayıda insan yaşamını yitirmiş, binlerce Azerbaycanlı Ermeniler tarafından
topraklarından çıkartılmıştır. Günümüzde Azerbaycan topraklarının % 17’si Ermenistan işgali altındadır.
Temel amacı AGİT Minsk Grubu’nun “Dağlık Karabağ Sorunu” nun çözümüne yönelik yapılan çalışmaların
değerlendirilmesi olan bu çalışmada; Dağlık Karabağ Sorununun tarihsel süreci ve bugünü ele alınarak uzun
zamandan beri sürdürülmekte olan barış görüşmeleri değerlendirilmiştir. Bu çalışmada betimsel yöntemler
kullanılarak, bulgular tarihsel bir yaklaşımla ele alınmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular
çerçevesinde, AGİT Minsk Grubu’nun sorunun çözümü bağlamında başarısız olduğu ortaya çıkmıştır.
Keywords: Dağlık Karabağ Sorunu, Azerbaycan, Ermenistan, AGİT Minsk Grubu
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TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDA YAŞANAN SİYASİ KRİZİN TÜRK TURİZMİ İLE TURİZM GELİRLERİ
ÜZERİNE ETKİLERİ
Öğr. Gör. TUFAN YAYLA - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - İktisat/Dış Ticaret
Öğr. Gör. ALİ ARICI - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Pazarlama/Halkla İlişkiler
3 Yrd. Doç. Dr. İBRAHİM ALKARA - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Pazarlama

1
2

Türkiye doğal güzellikleri ve tarihsel motifi ile yıllardır dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri
haline gelmiştir. Türkiye’nin turistik zenginliklerinin geçen yıllar içinde diğer ülke vatandaşlarının da
dikkatinden kaçmamış olması ile Türkiye de turizm sektör haline gelmiş, turizmin gelişmesi yoluyla hem
istihdam oluturulmuş hem de ülkeye önemli bir döviz girdisi sağlanmıştır. 2014 TUİK verilerine bakıldığında
Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 42 milyon kişiye turizm geliri ise 35 milyar $ seviyesine kadar yükselmiştir.
Almanya’dan sonra en çok ziyaretçi Rusya’dan gelmekte olup 2014 yılı için bu rakam 3.5 milyon kişiye
yaklaşmıştır. İki ülke arasında bu denli olumlu yönde ilerleyen ilişkiler ile devamında Türkiye lehine elde
edilen turizm kazanımları 24 Kasım 2015 tarhinde Rus savaş uçağının Suriye sınırnı Türkiye yönünde
ihlalinden ötürü düşürülmesinden sonra büyük bir çıkmaza girmiştir. Özellikle Rusya’nın Türk turizm
firmalarına uygulamaya başladığı yaptırım ve lisans iptalleri Türkiye’nin rus turizm pazarını kaybetmesine
yol açmaktadır. Bu çalışma ile gerek TUİK’den elde edilen turizm verileri gerekse Rusya’dan Türkiye’ye turist
getiren acentaların paylaştıkları veriler ışığında yaşanan siyasi krizin ve yaptırımların Türk turizm sektörüne
olan etkileri ele alınmıştır.
Keywords: Türkiye,Rusya,Turizm gelirleri,Ekonomi
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TÜRKİYE'NİN AFRİKA AÇILIMININ DIŞ TİCARETE YANSIMASI
Öğr. Gör. TUFAN YAYLA - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - İktisat/Dış Ticaret
Yrd. Doç. Dr. İBRAHİM ALKARA - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Pazarlama
3 Öğr. Gör. ALİ ARICI - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Pazarlama/ Halkla İlişkiler
1

2

Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyleri kişi başına düşen gelir, işssizlik oranları, sosyal politikaları, eğitim
sistemi, sağlık düzeyleri gibi kriterler baz alınarak belirlenmektedir. Afrika kıtası ülkeleri de bu açıdan
bakıldığında diğer kıtalarda bulunan ülkeler nezdinde sıralamanın sonlarında yer almaktadır. Diğer ülkeler
ve kıtalar da olduğu gibi Afrika kıtası ülkelerininden gelişimi için uluslararası boyuttta çalıştaylar yapılmakta
ve dünyanın geri kalanının bu süreçte yer alması hedeflenmektedir. Bu çabalar ışığında Türkiye hem tarihsel
yakınlığı hem de insani sorumluluğun bir gereği olarak sağlık, eğitim, alt yapı faaliyetleri gibi konularda kıtaya
yardımlar yapmaktadır. Yapılan yardımlar ile birlikte gelişen işbirliklerinin sonucu olarak Türkiye ve Afrika
kıtası ülkeleri arasında ticari faaliyetler yıllar içinde artmaktadır. Bu çalışmada Afrika kıtasına yönelik
uygulanan politikaların -özellikle son 15 yıl çerçevesinde- gelişimi ve dış ticarete olan katkısı incelenmekte
ve elde edilen veriler bağlamında uygulanabilir dış ticaret politikalarına yönelik öneriler dile getirilmeye
çalışılmaktadır.
Keywords: Afrika, Dış Ticaret, Durum Tespiti, Ekonomi
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INTERNATIONAL ECONOMIC POTENTIAL OF RICE PRODUCERS IN İPSALA DISTRICT
1

Yrd. Doç. Dr. İPEK ATILGAN HELVACIOĞLU - Trakya Üniversitesi - İpsala Meslek Yüksek Okulu
2 Öğr. Gör. TUNA ŞENER - Trakya Üniversitesi - İpsala Meslek Yüksek Okulu

İpsala District is a region located on the Meriç Plain and known by fertile agriculture lands and rich natural
water resources. Due to the characteristics of the region, agriculture is the fundamental economic activity
and thanks to wide natural water resources, the region is one of the most important agricultural areas of
Turkey. The most popular agricultural activity in the region is paddy cultivation with a great contribution to
the total rice production of Turkey. Rice producers in the region sell their products not only to domestic
markets but also abroad. So, in order to analyze the international economic potential of those producers in
the region, an economic survey was applied by using some systematic data collection techniques. In the
research, some questions were asked to the rice producers to understand whether they have any activity
outside Turkey, and if the answer is yes, then it was tried to analyze with how many countries they are in
connection, from how long they have international economic activities, how many personnel they have in
their business working in international area, etc. According to the answers given, it was understood that
only a small ratio of producers have any activity outside Turkey (13%) but from those having outside activity,
66,6% of them is working with 3 or more countries. It was also seen that 76,9% of these international
companies maintain their international activities more than 4 years. These datas actually show us, although
ratio of producers in international activity is quite less, those entering international markets could be
successful and spread over many different countries.
Keywords: rice production, economic potential, İpsala district, paddy cultivation
Corresponding Author: Öğr. Gör. TUNA ŞENER

ŞEMA TERAPİNİN DEPRESYON BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİNDEKİ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ:
BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
1

Araş. Gör. SERDAR KÖRÜK - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Bu meta-analiz çalışmasında şema terapinin depresyon bozukluklarının tedavisindeki etkililiği incelenmiştir.
Çeşitli veri tabanları kullanılarak yapılan literatür taraması sonucunda, 2007-2017 yılları arasında
yürütülmüş ve 7 tanesi meta-analize dahil edilen toplam 16 deneysel araştırmaya ulaşılmıştır. Söz konusu 7
deneysel araştırma için araştırmanın gerçekleştirildiği ülke (kültür), depresyon grubu hastalık türü, deney
grubundaki birey sayısı, uygulanan seans sayısı, uygulanan seans türü (bireysel ve grup), seans süresi
(dakika) ve seans süreci (hafta) hipotez moderatör değişkenler olarak belirlenmiştir. Rassal etki modeli
kullanılarak yapılan analiz sonuçları, şema terapinin depresyon bozukluklarının tedavisinde yüksek düzeyde
etkisinin olduğunu göstermiştir. Belirlenen moderatör değişkenlerden hiç birisinin moderatörlük işlevi
göstermediği belirlenmiştir.
Keywords: Şema terapi, depresyon, meta-analiz
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TOPLAM KALİTE YÖNETİM UYGULAMALARININ KONAKLAMA İŞLETMELERİNDEKİ
ÇALIŞANLARIN PERFORMANSINA ETKİLERİ
2
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Yrd. Doç. Dr. GÜLİN İDİL SÖNMEZTÜRK BOLATAN - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - İşletme Mühendisliği

Toplam Kalite Yönetimi (TKY), işletmelerin etkinliğini ve verimliliğini artırmada çok önemli bir faktördür. Bu
nedenle şirketler, tüm iş süreçlerinde toplam kalite yönetim sistemlerini profesyonelce uygulayabilmelidir.
TKY, tüm iş süreçlerinin azaltıldığı, maliyetlerin ve hataların azaldığı, müşteri memnuniyetinin sağlandığı,
işçilerin karar alma süreçlerine karıştığı ve eğitimin geliştirildiği bir dizi sistemdir. Günümüzde, çalışanlar her
iş için çok önemlidir. İşletmeler, son derece rekabetçi bir ortamda hedeflerine ulaşmak ve devamlılığını
sürdürmek için çalışanlarının performansını artırmak için önlemler almalıdırlar. Bu nedenle, konaklama
işletmelerinde toplam kalite uygulamalarının personel performansı üzerindeki etkisini araştırmak istiyoruz.
Çalışma kapsamında, hipotezi geliştirmek için bir literatür taraması yapılmıştır. Literatür taramasından sonra
geliştirilen bir anket formu, Akdeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi
Belgesi'ne sahip konaklama işletmelerine uygulanmış ve toplam kalite yönetimi uygulamalarının çalışanların
performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Keywords: Toplam Kalite Yönetimi, Çalışanların performansı, ISO 9001: 2000
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ABDÜLAZİZ DÖNEMİ OSMANLI DONANMASI
1

Öğr. Gör. FUNDA SONGUR - Piri Reis Üniversitesi - Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Dünya denizciliğinde yaşanan dönüm noktalarından biri aynı zamanda bir deniz tutkunu olan Sultan
Abdülaziz’in padişahlık dönemine (1861-1876) isabet etmiştir. Özellikle teknolojik dönüşümün çok hızlı
olduğu bu dönemde gemi inşasından seyir esaslarına, denizci eğitiminden kurumsal teşkilatlanmaya kadar
çeşitli değişimler yaşanmıştır. Modern deniz tarihi bu nedenle teknoloji, finans ve operasyon yönetimi
konularını kapsamak zorundadır. Bu çalışmada, Osmanlı bahriyesi için de başlamış olan dönüşüm
donanmaya ait gemiler özelinde ve arşiv kayıtları çerçevesinde incelenmektedir. Kırım Harbi ile başlayan
zırhlı gemilerin önemi ve bu zırhlı gemi fikrinin çok kısa bir zaman diliminde yaygınlaşması sonrası buhar ve
zırhlının eş anlı faydası Batı donanmalarının omurgasını oluştururken, Osmanlı Devleti ileri seviyede
denizgücüne sahip diğer ülkeleri takip etmeye özen göstermiştir. Sinop baskını sonrası yok olmaya yüz
tutmuş donanma Sultan Abdülaziz zamanında yeni bir inşa sürecine girmiştir. Teknolojik olarak yetersiz
kalan Osmanlı bu yeni inşa sürecini daha çok İngiltere ve Fransa’dan gemi ve ateşli silahlar satın almak
suretiyle yönetmeye çalışmıştır. Eğitim alanında gerçekleşen ilerici adımların yetersiz kalması ve
denizgücünün donanma dışı diğer alanlarında yaşanan eksiklik neticesinde, Osmanlı donanması dönemin
en büyük donanmalardan biri olarak sayılsa dahi, bir yıkım ile karşı karşıya kalmıştır. 1867 yılında
kaptanpaşalık teşkilatının son bulması ile oluşan Bahriye Nezareti kurumsal olarak modern yapılanmayı
yakalama çabası içerisinde olan bir Osmanlı Devletini karşımıza çıkarmaktadır. Hız ve dayanıklılık
unsurlarının beklentileri özetlediği buharlı gemilerde yaşanan en büyük problemin kaliteli kömür olduğu bu
dönemde, Osmanlı Devleti de büyüyen donanması karşısında kaliteli kömüre ulaşmak durumundaydı. Diğer
taraftan, 1870 yılında Rusya’nın Paris Barış Antlaşmasını feshettiğini bildirmesi ile Karadeniz tarafsızlığı yok
olmuş, Sultan Abdülaziz bir Karadeniz sorunu ile de karşı karşıya kalmıştı. Siyasi havanın çok hızlı değişim
gösterdiği bu dönemde Avrupa genelinde yaşanan dönüşüm devletleri denizgücünü kuvvetlendirme çabası
içerisine ittiği kadar Osmanlı Devleti de bu yönde kendini göstermiştir.
Keywords: Osmanlı, bahriye, denizgücü, zırhlı
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MARŞLAR TARİHİ ÜZERİNE BİR DENEME: TÜRK DENİZ KUVVETLERİ
2
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Öğr. Gör. Y. BARBAROS BÜYÜKSAĞNAK - Piri Reis Üniversitesi - Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Donanma, üç tarafı denizlerle çevrili Türk yurdu için çok değerli bir kurumdur. Onun kıymetli tarihi içerisinde
yaşadığı zaferlere, simgeleşmiş gemilerine ve okullarına ithaf edilen pek çok marş yazılıp bestelenerek
günümüzde milli deniz tarihinin anlatımına vesile olmuştur. Her marş, ardında yatan gizli tarih içerisinde o
dönemde yaşananların bıraktığı derin izler ile bu izlerin toplumsal bir ortaklık çerçevesinde aktarılabilmesi
amacını taşır. Bu sebeple marşlar, yazıldığı kurumların zaferleri ya da kayıplarının hatırlanması için önemli
bir kültürel miras öğesidir ki Türk milleti için oldukça büyük öneme sahip marş algısı aynı zamanda donanma
bilincini ortaya çıkarma hususunda yardımcı olmaktadır. Zira birlik simgesi olan marşlar, kurum üyelerinde
ortaklık hissi ile yarattığı duygu durumu bağlamında bütünlüğün oluşması için esas teşkil eder. Bu çalışma,
Türk Deniz Kuvvetleri’nde öne çıkan marşlardan bazılarının tarihini irdelemek, verdiği mesajların altını
çizmek, yazım ve besteleme esnasında ortaya çıkan tarihsel durumu analiz etmek suretiyle bugün hala
aktarılmaya devam eden bahri anıların detaylı olarak gün ışığına çıkarılmasını amaçlamaktadır. Bu çalışma,
toplumsal dönüşümün şekillendirdiği ve bugün sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Internet sayfasından
dinleyerek elde edebileceğimiz Deniz Kuvvetleri marşlarının tarihsel değerlendirmesini içermektedir.
Araştırmada birincil ve ikincil kaynaklar kullanılmış olmakla birlikte emekli Deniz Kuvvetleri mensupları ile
konu kapsamında mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Tarih biliminin yazılı kaynakları yanında sözlü tarih ile elde
edilen bilgiler geçmişe daha farklı bir ışık tutar. Sözlü tarih uygulaması sırasında elde edilen bilgiler, hatıra
ve fikirlerin bugüne aktarılmasında yardımcı olur. Bu çalışmanın konusu olan marşlar emekli donanma
mensuplarında, onların eğitimlerinin ilk evresinden başlamak üzere tüm çalışma hayatları boyunca, bıraktığı
etkiler bağlamında da dikkate alınmıştır.
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MAARİF SALNAMELERİNE GÖRE HAMİDABAD SANCAĞINDA EĞİTİM-ÖĞRETİM (1898-1904)
1

Yrd. Doç. Dr. KERİM SARIÇELİK - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Tarih Eğitimi

Özet Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda eğitim modernleşmesine bağlı olarak açılan ibtidai, rüştiye, idadi gibi
modern okullar yanında klasik eğitim kurumları olan sıbyan mektepleri ile medreseler de faaliyetlerine
devam etmişlerdi. 1898 ile 1904 yılları arasında beş defa yayınlanan maarif salnamelerinde tüm bu okulların
istatistiki verileri yer almaktadır. Ayrıca bu salnameler birer informal eğitim merkezi olan kütüphanelerle
ilgili de bilgiler sunmaktadır. Konya Vilayetine bağlı idari bir ünite olan Hamidabad Sancağında bulunan
eğitim kurumlarının nitelikleri, müfredatı, personeli, öğrenci durumlarına odaklanan çalışmada incelenen
dönemi ihtiva eden vilayet ve devlet salnameleri ile Osmanlı Arşiv belgelerinden de yararlanılmıştır.
Keywords: Osmanlı Devleti, maarif salnameleri, Hamidabad Sancağı, Kent Tarihi.
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HÜDAVENDİGAR VİLAYETİNİN 1914 YILI HUSUSİ BÜTÇESİ
1

Yrd. Doç. Dr. KERİM SARIÇELİK - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Tarih Eğitimi

Özet Osmanlı Devleti’nde 26 Mart 1913 tarihinde çıkarılan İdâre-i Umûmiye-i Vilâyât Kanûn-ı Muvakkatı
vilayet yönetimini yeniden düzenledi. Bir taraftan yerel yönetim organlarının yetkileri genişletilirken öte
yandan yerinden yönetim ilkesi çerçevesinde vilayetlerde hususi idareler teşkil edilmiştir. Bir yönetim organı
olan meclis-i umumiler artık yıllık vilayet bütçelerini belirleyecekler, hususi idareler de bütçe gereğince
toplanacak vilayet gelirlerini ilgili yerlere harcayacaklardı. 1913 yılı itibariyle hazırlanmaya başlanan vilayet
bütçeleri; vilayetlerin ekonomik durumu, teşkilat yapısı, kurumları, görevlileri hakkında dikkate değer
bilgiler sunmaktadır. Hüdavendigar Vilayetinin 1914 yılı hususi bütçesi 16.728.000 kuruş gelir ve aynı miktar
giderden oluşan denk bir bütçe olarak hazırlanmıştı. Merkezi hükümetin vilayetlere bıraktığı bazı vergi
gelirlerinden ayrı olarak Hüdavendigar Vilayetinde çeşitli kalemlerden oluşan gelir kaynakları
bulunmaktaydı. Buna karşın memur maaşı, harcırah, kırtasiye, alet edevat alımı, aydınlatma, ısıtma,
donatma, tamir, kira ve inşa gibi kurum giderleri, yol ve köprü inşa, tamir ve keşfiyat masrafları gibi yekûn
tutan giderler de bütçenin harcama kalemlerini oluşturmaktaydı.
Keywords: Osmanlı Devleti, Hususi bütçe, Hüdavendigar vilayeti, Kent Tarihi.
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. KERİM SARIÇELİK

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE EĞİTİMDE ISLAHAT HAREKETLERİ DOĞRULTUSUNDA YENİ
KURULAN MEDRESELER
1

Araş. Gör. ELİF BAKSI - Namık Kemal Üniversitesi - Yakınçağ Tarihi

Bu çalışma, II. Meşrutiyet dönemi Osmanlı eğitim sisteminde meydana gelen bozulmalar neticesinde yapılan
ıslahatlar çerçevesinde yeni kurulan medreselerin genel özelliklerini ve bu medreselerdeki eğitim-öğretimi
ele almaktadır. Arapça bir kelime olup ‘’drs’’ kökünden türetilen, ders okutulan, okunan yer anlamına gelen
medreseler, İslam tarihinde orta ve yüksek seviyede eğitim ve öğretim veren kurumların ortak adıdır.
Medreseler, Osmanlılara kendinden önceki Türk- İslam devletlerinden miras kalmış ve uzun yıllar eğitim
sisteminin omurgasını oluşturmuştur. Özellikle Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında
doruk noktasına ulaşan bu kurumda zamanla bozulmalar meydan gelmiştir. Tedrici olarak devam eden bu
bozulmaları Osmanlı Devleti gerek emir ve fermanlar, gerek kanunnameler, gerekse ıslahatlarla
engellemeye çalışmıştır. II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı medreselerinde yapılan ıslahat hareketlerinin
yanında yeni medreselerin varlığı söz konusudur. Medresetü’l-Kuzât, Medresetü’l-Vâizîn, Medresetü’l
Eimme Ve’l Hutebâ, Medresetü’l İrşâd, Medrese-i Külliye ve Selahattin Eyyübî ve Külliye-i İslamisi,
Medresetü’l Mütehassisîn bu medreselerden en önemlileridir. Araştırmamızda, ismini saydığımız
medreselerin genel özellikleri, eğitim sistemleri, getirdikleri yenilikler ve ne kadar faydalı oldukları ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Konu ele alınırken Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden, Devlet-i Aliyye ve İlmiye
Salnamesi gibi Osmanlı Tarihi’ni aydınlatan birincil diğer kaynaklardan, çeşitli vesikalar, kitap, dergi ve
makalelerden faydalanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, II. Meşrutiyet yıllarında eğitim düzeyinin
yükseltilmesi ve nitelikli eleman yetiştirilmesi amacıyla kapsamlı nizamnameler hazırlanıp programlar
oluşturulmasına rağmen yeni açılan bu medreselerde beklenen ölçüde başarı sağlanamadığı saptanmıştır.
Keywords: II. Meşrutiyet dönemi, medrese, Medresetü’l-Kuzât, Medresetü’l-Vâizîn, Medresetü’l Eimme Ve’l Hutebâ
Corresponding Author: Araş. Gör. ELİF BAKSI

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
984

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

CENEVİZ KONSOLOS MEKTUPLARINA GÖRE XVII. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA İZMİR (16651680)
1

Yrd. Doç. Dr. SELİM PARLAZ - Pamukkale Üniversitesi - Tarih

Osmanlı tarihi araştırmalarında Avrupa devletlerinin arşivlerinin önemi oldukça büyüktür. Bunlardan biri
olan Cenova Devlet Arşivi’nde (Archivio di Stato di Genova) Osmanlı Devleti ile bilgi veren belge sayısı
azımsanmayacak kadar fazladır. Osmanlı Devleti’nin en önemli merkezlerinden olan İzmir ve limanı
hakkında verilen bilgiler de tafsilatlı bir şekilde XVII. yüzyılın ikinci yarısında İzmir’de görev yapan Ottavio
Doria, Giovanni Luigi Gentile vd. Ceneviz konsoloslarının mektuplarına yansımıştır. Örneğin XVII. ikinci
yarısında uzun bir süreyi kapsayan Girit Savaşı’nın İzmir limanındaki hareketliliğe yansıması, ticari trafik,
İzmir limanına gelen Avrupa devletlerinin gemileri ve taşıdıkları mallar, Yahudi ve Ermeni tüccarların
faaliyetleri, Avrupalı tüccarların getirdikleri kalp sikkeler ve farklı paralar o dönemin İzmir’i ve limanı
hakkında resmi aydınlatıcı bir tablo sunmaktadır. Konsolos mektuplarında çoğunlukla ticaret ve ekonomi ile
ilgili konulardan bahsedilse de sadece bununla sınırlı değildir. İzmir’deki sosyal yaşamdan, gündelik hayattan
ve hastalıklardan kesitler de sunulmaktadır. Örneğin, İzmir’de görülen veba hastalığından bahsedilmektedir
ve hastalığın Türkler, Yahudiler ve Rumlar arasında 1667’li yıllarda hızla yayıldığı ifade edilmektedir. Bu gibi
hususların sayısını arttırabilecek olsak da resmin bütününü aydınlatan bazı örnekler üzerinden bir
değerlendirme yapılacaktır. Çalışmamızın temel kaynağını Cenova Devlet Arşiv’ine (Archivio di Stato di
Genova) ait konsolos mektupları ve raporları teşkil edecektir.
Keywords: Osmanlı, Ceneviz, İzmir,Konsolos Mektupları
Corresponding Author: SELİM PARLAZ

KENTİN EKONOMİ POLİTİĞİ: NEOLİBERALİZMİN MARKA KENTLERİ
1

Doç. Dr. HÜLYA EŞKİ UĞUZ - Selçuk Üniversitesi - Kamu Yönetimi
2 Araş. Gör. ENES YALÇIN - Selçuk Üniversitesi - Kamu Yönetimi

Tüm toplumsal yaşamın piyasa terimleri üzerinden algılandığı bir piyasa fetişizmi olarak neo-liberal
tahakküm tarzı, günümüzde en açık ifadesini kentlerde bulmaktadır. Kapitalist toplum örgütlenmesi ve
aktörleri olarak sermayenin bizatihi kendisi, tıpkı emek, üretim ilişkileri ve araçları, işin örgütlenmesi ve
pazarlama alanları gibi mekânı da kârlılık açısından maksimize edecek bir araç olarak görmektedir. Bu
anlamda günümüzde kentlerin markalaştırılması da, kentlerin, sahip oldukları farklı
özelliklerin/üstünlüklerin öne çıkarılarak pazarlanmasına yönelik bir strateji olarak kullanılmaktadır. Her ne
kadar kentin sosyo-ekonomik gelişimi için olumlu bir araç olarak değerlendirilse de kentleri “değer katılmış
ürüne” dönüştüren, bir diğer deyişle metalaştıran marka kent uygulamaları kanımızca neoliberal
tahakkümden bağımsız değerlendirilemez. Bu bağlamda çalışma eleştirel bir dille neoliberalizmin mekana
yansımasının ne anlama geldiğini marka kentler örneği üzerinden analiz etmeyi amaçlamaktadır.
Keywords: Neoliberalizm, marka kent,Metalaşma
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GİRİŞİMSEL ORYANTASYONUN FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE İŞ TATMİNİN
ARACILIK ROLÜ
Öğr. Gör. Dr. PINAR YÜRÜK KAYAPINAR - Namık Kemal Üniversitesi - Dış Ticaret
Öğr. Gör. Dr. SENEM ERGAN - Namık Kemal Üniversitesi - Pazarlama Programı
3 Öğr. Gör. Dr. ÖZGÜR KAYAPINAR - Namık Kemal Üniversitesi - İşletme Yönetimi Programı
1

2

Günümüz küreselleşen dünyasında yaşanan değişimler işletmelerin farklı arayışlar içerisine girmesine neden
olmuştur. Değişen dünyaya ayak uydurmaya çalışan işletmelerin bu arayışları, onların girişim faaliyetlerini
arttırmasını, yapılan bu girişimler ise müşterilerin farklı istek ve ihtiyaçlarını doğru zamanda, doğru yerde ve
doğru şekilde karşılanmasını sağlamıştır. Böylece hem işletmeler hem de müşteriler açısından memnuniyet
ve tatmin de beraberinde gelmiştir. Değişim ve gelişim odaklı bir anlayışa sahip olan işletmelerin varlıklarını
koruyabilmeleri ve sürdürebilmeleri, Pazar dinamizmini yakalamaları ve rekabet edebilmeleri için girişim
faaliyetlerini benimsemeleri, uygulamaları ve sürdürebilmeleri yapmaları gereken en önemli faktörler haline
gelmiştir. Bu nedenle yapılan çalışmanın amacı, girişimsel oryantasyon, firma performansı ve iş tatmini
arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu amaç doğrultusunda işletmelerin uyguladıkları girişimsel oryantasyonun
firma performansı üzerindeki doğrudan etkileri araştırılacak, ayrıca girişimsel oryantasyonun firma
performansı üzerindeki etkisinde iş tatminin aracılık rolünün olup olmadığı tespit edilecektir. Araştırma,
girişim ruhuna sahip olan ve girişimcilik faaliyetleri ile anılan KOBİ’ler (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler)
üzerinde yapılacaktır. KOBİ’lerden toplanan verilere SPSS 20.0 paket programı ile Açıklayıcı Faktör Analizi ve
LISREL paket programı ile Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Yapısal Eşitlik Modellemesi uygulanacaktır.
Keywords: Girişimcilik, Girişimsel Oryantasyon, Firma Performansı, İş Tatmini.
Corresponding Author: Öğr. Gör. Dr. PINAR YÜRÜK KAYAPINAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ
1

Araş. Gör. FADİME KORKUT - Bingöl Üniversitesi - İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı

Modern yönetimin bir parçası olarak risk yönetimi, organizasyonların hedeflerine ulaşmasını
engelleyebilecek her türlü problem ile ilgilenir. Organizasyonlarda huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı
oluşturmak açısından iş sağlığı ve güvenliği de bunlardan biridir. Riskler; Kabul ederek önlemler almak, daha
az zarar verecek başka bir riske transfer etmek veya etkisini azaltmak suretiyle yönetilebilirler. Bu çalışmanın
amacı, iş yerlerinde pek çok kayba ve trajik olaylara neden olan olayların nasıl yönetilebileceğini
açıklamaktır. Araştırmada, risk kavramı, iş sağlığı ve güvenliğinde risk yönetiminin önemi ve risk
değerlendirme süreci irdelenmiştir. Çalışmada konuyla ilgili literatür taraması yapılmış ve kaynak olabilecek
mevzuat, kitap, makale, ve bildiriler taranarak örnek olaylar incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda risk
yönetiminin iş sağlığı ve güvenliği açısından önemi ve uygulanma modeli ortaya konmuştur.
Keywords: Risk, Risk yönetimi, İş sağlığı, iş güvenliği
Corresponding Author: Araş. Gör. FADİME KORKUT
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İŞGÖRENLERDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU: TANIMI, BİLEŞENLERİ, FAKTÖRLERİ
1

Araş. Gör. FADİME KORKUT - Bingöl Üniversitesi - İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı
2 Doç. Dr. AYDIN USTA - İnönü Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Modern çağın getirdiği yeni yönetim anlayışının en çok vurguladığı olgu “ insan odaklılık” tır. Hem kamu hem
de özel sektör organizasyonlarında insan kaynağını daha güçlü ve yetenekli kılabilmek en önemli
hedeflerinden biri olmuştur. Çünkü güçlü ve yetenekli insan kaynağı, onları arzu ettikleri verimlilik ve etkililik
düzeyine ulaşmalarında birinci ve en önemli faktördür. Organizasyonlarda insan faktörünün değerinin
anlaşılmasıyla birlikte onun sosyal ve psişik bir varlık olduğu hatırlanmıştır. Hayatın her döneminde ve her
alanında tükenmişlik duygusu yaşanabilmektedir. Ailedeki, işyerindeki problemler, çevre ile olan ilişkiler,
sosyal, psikolojik ve ekonomik problemleri içeren pek çok faktör tükenmişlik duygusuna neden olabilir. Bu
duygu, sürekli olması ve kendi kendine başedilemez olması ile zamanla sendrom halini almaktadır.
Tükenmişlik sendromunun en fazla kendini gösterdiği alan hiç şüphesiz çalışma alanıdır çünkü çalışma alanı,
kişinin en fazla zaman geçirdiği, en fazla duyusal ve bilişsel adaptasyon gerektiren alandır. Bütün insanlar
bir şekilde hayatta kalmak için çalışmak durumunda olduğundan, iş tükenmişliği en fazla görülen, hissedilen
tükenmişlik şeklidir. Çalışanların iş yaşamlarında büyük olasılıkla karşılaştıkları ancak adlandıramadıkları ve
bu nedenle baş edemedikleri “tükenmişlik” durumu bir kavram olarak 1970’lerden sonra literatürde yerini
almıştır. Tükenmişlik durumunda iş döngüsünde görülen olumsuzluklar; işe devamsızlık, işini yaparken daha
fazla yanlış yapması, verimsizlik ve moral düşüklüğüdür. Çalışmanın amacı, iş tükenmişliğine etki eden
faktörlerin çeşitleri ve etkilerini, iş tükenmişliği ile ona etki eden faktörler arasındaki ilişkinin boyutlarını ve
bu faktörlerle baş etme biçimlerini incelemektir. Çalışma, iş tükenmişliğinin bileşenleri olan duygusal
tükenme, etkililiğin azalması ve kişilik kaybı/sinizm kavramları üzerine yoğunlaşmıştır. Çalışmada
tükenmişlik sendromu altı faktör ile birlikte ele alınmıştır. Bunlar; aşırı çalışma, iş üzerindeki kontrol eksikliği,
ödül yetersizliği, iletişim eksikliği, işyerinde dürüstlük, eşitliğin bulunmaması ve değerler çatışmasıdır.
Çalışmanın sonucunda iş tükenmişliği/ mesleki tükenmişlik ile bu faktörler arasında anlamlı ilişkiler olduğu
sonucuna varılmıştır.
Keywords: Tükenmişlik, Duygusal tükenme, Duyarsızlaşma, Düşük kişisel başarı hissi
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ALGILANAN ÖRGÜTSEL PRESTİJİN İŞGÖRENLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI
ÜZERİNE ETKİSİ: ÖĞRETMENLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
1 Araş. Gör. ESRA KIZILOĞLU - Selçuk Üniversitesi - İŞLETME
Araş. Gör. SEVİM GÜLLÜ - İstanbul Üniversitesi - Spor Yöneticiliği
3 SÜLEYMAN ŞAHİN - Bursa Gençlik Hizmetleri ve İl Spor - İşletme

2

Bu araştırmanın amacı, algılanan örgütsel prestijin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisini
araştırmaktır. Çalışma grubunu, Bursa ilindeki okullarda görev yapan çeşitli branşlardaki öğretmenler
oluşturmaktadır.Araştırma bulgularını elde edebilmek için iki bölümden oluşan bir anket hazırlanmıştır.
Anketin birinci bölümünde yaş, cinsiyet, medeni durum, görev süresi vb. bilgilerin yer aldığı demografik
sorular yer almaktadır. İkinci bölümünde ise örgütsel prestij ve örgütsel vatandaşlık kavramlarını ölçmeye
yönelik ifadelere yer verilmiştir.Yüz yüze anket yöntemiyle dağıtılan anketlerden 217 tanesi geri dönmüştür.
Anket formları sonucunda elde edilen veriler SPSS 22.0 programıyla analize tabi tutulmuştur. Algılanan
Örgütsel Prestij ile örgütsel vatandaşlık ve alt boyutları arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere korelasyon analizi
kullanılmıştır. Korelasyon analizine göre; algılanan örgütsel prestij ile örgütsel vatandaşlık ve alt boyutları
arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan regresyon testlerine göre ise
örgütsel prestij değişkeninin, çalışmadaki bağımsız değişkenler üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip
olduğu görülmüştür. Kısacası katılımcıların örgütsel prestij algıları arttıkça örgütsel vatandaşlık davranışları
da pozitif yönde artmaktadır.
Keywords: Örgütsel vatandaşlık, Örgütsel prestij, Öğretmenler
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KÜMELENME ÜZERİNE YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÇALIŞMALARININ ANALİZİ
1

Öğr. Gör. ERDAL TAHA AYDOĞDU - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - İşletme
2 Dr. ERGİN TEMEL - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - İşletme

Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulamaya başlanan ve başarılı örnekleri bulunan
kümelenme üzerine uluslararası alanda çok sayıda akademik düzeyde çalışmalar yapılmıştır. 2000’li
yıllardan sonra ülkemizde farklı sektör ve bölgelerde kümelenme çalışmaları başlamış ve artan sayıda da
devam etmektedir. Başarılı kümelenme uygulamalarının oluşması kümelenme üzerine yüksek lisans ve
doktora düzeyinde tez çalışmaları yapılmasını başlatmış ve hızlı bir şekilde de artış göstermiştir. Bu
çalışmanın amacı, ulusal düzeyde kümelenme literatürüne katkı sağlayan yüksek lisans ve doktora
düzeyinde yapılan tez çalışmalarını inceleyerek analiz etmektir. Araştırmada ikincil kaynakların YÖK tez
merkezinden taraması yapılarak sonuçlara ulaşılmıştır.
Keywords: kümelenme, kümelenme uygulamaları, sektörel uygulamalar
Corresponding Author: Öğr. Gör. ERDAL AYDOGDU

TUĞLA FABRİKALARINDA İŞGÜCÜ PROFİLİNİN ANALİZİ
1

Öğr. Gör. ERDAL TAHA AYDOĞDU - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - İşletme
2 Dr. ERGİN TEMEL - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - İşletme

Tuğla fabrikaları safha üretim sistemine göre üretim yapan ve emek yoğun sermaye ile çalışan işletmelerdir.
Tuğla fabrikalarında hammaddesi kil olan ve büyük çoğunlukla inşaat sektörüne dolgu malzemesi olan
değişik boyuttaki tuğlaların üretimi yapılmaktadır. Ülkemizdeki tuğla fabrikaları hammaddenin bolluğuna
bağlı olarak ülkenin dört bir yanına yayılmıştır. Araştırmamızın amacı tuğla üretiminde önemli merkez olan
Erbaa’daki tuğla fabrikalarındaki çalışanların yaş, cinsiyet, mesleki deneyim, eğitim, iş devamlılığı, sigara ve
alkol kullanım alışkanlığı ve çalışma süreleri bakımından incelemesini yapmaktır. Araştırmanın yöntemi
görüşme ve ankettir. Araştırmanın verileri birincil kaynaklardan elde edilmiştir.
Keywords: Tuğla, İşgücü Profili, Üretim
Corresponding Author: Öğr. Gör. ERDAL AYDOGDU

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKISI; ERBAA ÖRNEĞİ
1

Öğr. Gör. ERDAL TAHA AYDOĞDU - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - İşletme
2 Dr. ERGİN TEMEL - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - İşletme

Ağır Sanayi ve entegre tesisler dışında kalan, çeşitli sektörel üretimleri uyumlu ve birbiriyle tamamlayıcı bir
nitelikte olan küçük ve/veya orta sanayi ölçek ve boyutundaki imalat ünitelerinin, kapsamlı bir biçimde
sınırları tayin edilmiş bir alanda, yerleşimi, altyapısı, gerekli sosyal ve teknik hizmetleri ve ortak yapıları ile
organize edilmiş bölgelere organize sanayi bölgeleri denilmektedir. 1960 yılından sonra bölgesel kalkınma
politikası için uygulamaya başlanan organize sanayi bölgeleri artan hızla ülke geneline yayılmış durumdadır.
Çalışmamızın amacı Erbaa organize sanayi bölgesinin gelişimi ve şehir ekonomisini katkısını tespit etmektir.
Erbaa ilçesi nüfus bakımından Tokat ilinin en büyük ilçesi konumundadır. 2000’li yıllarda ilçe nüfus
bakımından ilin dördüncü büyük ilçesi konumundayken. İlçedeki sanayi sektörünün gelişimi ilçenin
büyümesini hızlandırmıştır. Bu ilerlemede organize sanayi bölgesinin payını tespit etmek için araştırma
yapılmış araştırmada tartışılmıştır.
Keywords: Organize sanayi bölgeleri, şehir ekonomileri, bölgesel kalkınma
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FİNANSAL PERFORMANSIN KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMALARINA ETKİSİ: BORSA
İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA
1

Yrd. Doç. Dr. FULYA MISIRDALI YANGİL - Dumlupınar Üniversitesi - Yönetim Organizasyon
2 Doç. Dr. YASEMİN DENİZ KOÇ - Dumlupınar Üniversitesi - Finans

Gelecek nesillerin yaşam hakkını tehdit etmeden günümüz kaynaklarının verimli ve etkin kullanımını içeren
sürdürülebilirlik kavramı, 21. yüzyılın en önemli söylemleri arasında yerini alırken kaynakların kullanımında
önemli bir faktör olan işletmelerde kendi faaliyet ve uygulamalarında sürdürülebilirliği bir kriter olarak
kullanmaya başlamışlardır. Bu durum işletmeler bazında kurumsal sürdürülebilirlik olarak
adlandırılmaktadır. Bu çalışmada Borsa İstanbul 100 endeksinde işlem gören işletmelerin finansal
performanslarının kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma
kapsamında Borsa İstanbul 100 endeksinde işlem gören mali sektör dışındaki 82 şirketin 2016 yılı verileri
kullanılmıştır. Ayrıca çalışmada kullanılan veriler şirketlerin Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarından (KSR)
ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklanan mali tablolarından elde edilmiştir. Bu çerçevede
çalışmada, işletmelerin ilgili faaliyet dönemi için Kurumsal Sürdürülebilirlik raporu yayınlayıp
yayınlamamaları bağımlı değişken olarak ele alınırken, işletmelerin finansal performansını ölçen muhasebe
ve piyasa temelli rasyolar ise bağımsız değişkenler olarak kullanılmıştır. Çalışmada finansal performans
kriterlerinin kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarına olası etkisi logit probit modeller kullanılarak analiz
edilmiş ve analiz sonucunda işletmelerin finansal performanslarının kurumsal sürdürülebilirlik
uygulamalarına herhangi bir olası etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular finansal
piyasa yapıcıları, yatırımcılar ve piyasa katılımcıları açısından önemlidir.
Keywords: Sürdürülebilirlik, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Finansal Performans.
Corresponding Author: FULYA MISIRDALI YANGİL

İŞ YAŞAM DENGESİ VE İŞE GÖMÜLMÜŞLÜK ARASINDAKİ İLİŞKİ
2

1 Prof. Dr. AYKUT BEDÜK - Selçuk Üniversitesi - İşletme
Öğr. Gör. ESRA YILDIZ - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - İşletme

Son yıllarda iş görenlerin örgütsel bağlılığını, kuruma olan aidiyetini artırmaya katkıda bulunacak,
işletmelerin insan kaynakları yönetiminin üzerinde çalıştığı ve önem verdiği konulardan biri de iş-yaşam
dengesi kavramıdır. İş-yaşam dengesi bireyin iş hayatı ve aile hayatı arasında denge kurabilmesidir. İş
görenin mutlu olması ve işinde verimli olabilmesi üzerinde iş-yaşam dengesinin kurulmasının önemli bir
etkisi bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar iş-yaşam dengesinin kurulmasının bireyin yaşam kalitesini ve
mutluluğunu artırdığını göstermektedir (Erben ve Ötken,2012:105). İşe gömülmüşlük ise bir örgütte bireyi,
işten ayrılmasına neden olabilecek durumlar olmasına rağmen, işten ayrılmasına engel olan, işe bağlayan
faktörlerin bütünü olarak ifade edilmektedir (Gong vd.,2010:228). Araştırmanın amacı iş yaşam dengesi ve
işe gömülmüşlük kavramlarını ve aralarında bir ilişki var olup olmadığını incelemektir. Aynı zamanda iş
yaşam dengesini gerçekleştirmenin işe gömülmüşlüğü hangi yönde etkilediği de cevap bulunmak istenen bir
başka sorundur. Çalışma ampirik bir araştırma niteliğinde olup, veri toplama aracı olarak anket yöntemi
kullanılmıştır. Anket uygulaması online ortamda gerçekleştirilmiş olup 103 anket verisi ile istatistiki analiz
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın evrenini Konya ve Karaman ilinde faaliyette bulunan devlet
üniversitelerinin üniversitelerin idari ve akademik personeli oluşturmaktadır. Bu çalışmada elde edilen
sonuçlar iş yaşam dengesinin işe gömülmüşlük üzerinde olumlu katkıları olduğunu göstermektedir. Bu sonuç
insan kaynakları politikalarının revize edilmesinde de yardımcı olacaktır.
Keywords: İş Yaşam Dengesi, İşe Gömülmüşlük, Çalışan Bağlılığı
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A RESEARCH ON USE OF INTERNET AND SOCIAL MEDIA PLATFORM TOOLS IN EDUCATION,
BEYSEHIR CASE
1

Öğr. Gör. YAŞAR KORKMAZ - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - İşletme
2 Okutman ADULKADİR ÜNAL - Selçuk Üniversitesi - İşletme
3 Okutman ŞÜKRÜ GÜVEN - Selçuk Üniversitesi - İşletme

Social media, which has emerged with the increase in internet use and affected every part of the society,
has become significant also in the lives of educators. Approaches of head masters and teachers on use of
social media in education and cases of relevance among some variables are explored in this study. The
sampling of the research is of primary, secondary and high school teachers, head masters and deputy head
masters in the schools that are affiliates of Beysehir District Directorate of National Education of Konya
Province. 395 valid questionnaires within the scope of the research are considered for analysis. SPSS23
software is benefitted in the analysis of the research. It is aimed with the findings of this research to be
obtained at the end to present beneficial information for literature.
Keywords: Social Media, Education, Teacher, Student
Corresponding Author: Okutman ŞÜKRÜ GÜVEN

SOCIAL MEDIA USE AS ORGANISATIONAL COMMUNICATION TOOL, CASE OF BEYSEHIR
EDUCATIONAL SECTOR
1

Öğr. Gör. EMİNE VASFİYE KORKMAZ - Selçuk Üniversitesi - İşletme
2 Okutman ŞÜKRÜ GÜVEN - Selçuk Üniversitesi - İşletme
3 Okutman ABDULKADİR ÜNAL - Selçuk Üniversitesi - İşletme

Internet and social networks not only is supportive for communication among individuals but also expedite
use of new channels to support also organisational communication in organisations that facilitate sharing
of information quickly and easily in every phase of organisational level with the advancements in
technology. It is aimed in this study to explore how effective teachers use social media tools and internet
in organisational communication activities. The research has the characteristics of an empirical study and
questionnaire technique is used as data collection tool. The sampling of the research is of primary,
secondary and high school teachers, head masters and deputy head masters in the schools that are affiliates
of Beysehir District Directorate of National Education of Konya Province. 395 valid questionnaires within
the scope of the research are considered for analysis. 95% confidence level and 5% confidence interval are
aimed in sampling. SPSS23 software is benefitted in the analysis of the research. It is aimed with the findings
of this research to be obtained at the end to make contribution to making up deficiency in the scope,
present beneficial information for literature and practical applications.
Keywords: Social media, organisational communication, teachers
Corresponding Author: Okutman ŞÜKRÜ GÜVEN
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YÖNETİCİNİN İLETİŞİM KORKUSUNUN ÖRGÜTSEL İLETİŞİM SÜRECİNE ETKİSİ
1

Doktora Öğr. YAZGÜL AVADOS - Haliç Üniversitesi - İşletme

İletişim bir algılama sürecidir; bu algılama sürecinde yöneticinin sahip olduğu korkular, mesajın anlamını da
etkilemekte ve iletişim sürecini engelleyen etmenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada,
örgütlerde yaşanan problemlerin en önemlilerinden biri olan iletişim süreci aksamaları, yönetici-çalışan
ilişkilerinde yöneticilerin tutumu, çeşitli kararları alırken uyguladıkları yöntemler ve duyguların bu kararlar
üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Araştırma Isparta ili sınırları içerisinde yer alan ve tesadüfî örneklem
yöntemine göre belirlenen özel sektör kurumlarının %65’inde gerçekleştirilmiş ve üst, orta, alt seviye
kademelerinde yer alan yöneticilerin, çalışanlarıyla iletişimlerinde bazı korkular yaşayıp yaşamadıkları
saptanmaya çalışılmıştır. İkincil kaynak taraması sonucu ve önceden saptanan amaçlara göre belirlenen
sorular, standart bir anket formu ile örnek kütlede bulunan deneklere yöneltilmiştir. Çalışmanın sonuçlarını
değerlendirmek amacıyla, değişik gruplar arasında istatistiksel anlamda herhangi bir farklılığın olup
olmadığını araştırmak için, tek değişkenli analiz teknikleri olan T-testi ve One-way ANOVA testi
uygulanmıştır. İki ve daha fazla değişken arasındaki ilişkileri incelemek için ise, faktör analizi gibi analizler
yapılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, yaş değişkenine göre, 35–55 yaş
arasındaki yöneticiler için "iş yaşantısının" daha önemli olduğu ve dolayısıyla, bu gruptaki yöneticilerin
“başarısızlık korkusu” ve alt düzey yöneticiler, üst düzey yöneticilere oranla daha fazla takdir etme korkusu
yaşadığı belirlenmiştir.
Keywords: İletişim, örgütsel iletişim, yönetici, korku
Corresponding Author: Doktora Öğr. YAZGÜL AVADOS

GİRİŞİMCİLİKTE ABBAS MODELİ
1

Yrd. Doç. Dr. ZELİHA TEKİN - MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ - Yönetim ve Organizasyon

Ekonomik düşünen (homo economicus) bütün insanlar birer girişimcidir. Girişimci zaman ve çaba harcayıp
değerler yaratan, risk üstlenen ve sonunda maddi veya manevi karşılık alan kişidir. Girişimci her nerede, her
ne zaman ve her ne olursa olsun girişimcilik ruhundan vazgeçmez ki bu da “Abbas Modeli” olarak
adlandırılacak olan Abbas Oş’un her “nerede olursa olsun, her kimden olursa olsun, her ne olursa olsun
istemeli” kuralıyla benzer amaçlar taşımaktadır. Bu çalışmada vaktiyle Bağdat’ta (bir rivayete göre İstanbul)
dilencilik yapan, namı her yerde bilinen ve yüklü bir servete sahip olan Abbas Efendinin dilenciliği başlıca üç
kurala oturtan modelindeki özelliklerle, girişimcilikte başarıyı getiren özelliklerin kıyaslaması yapılmış ve
başarılı girişimcilerden örnekler verilerek Abbas Modelinin girişimcilikteki yansımaları incelenmeye
çalışılmıştır. Çalışmanın, Abbas Oş’un fikirlerinin ve çalışma prensiplerinin girişimcilik konusuna ilk kez
entegre edilmesinden ve bu konuya farklı bir perspektiften bakıldığından dolayı girişimcilik literatürüne
katkı sağlaması beklenmektedir.
Keywords: Girişimcilik, Abbas Modeli, Girişimcilik Örnekleri
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YÖNETİCİLİKTE AŞİL SENDROMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ
1

Yrd. Doç. Dr. ZELİHA TEKİN - MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ - yönetim ve organizasyon

Aşil sendromu, bilinen adıyla gizli başarısızlık korkusu, başkaları tarafından başarılı bulunan fakat kendilerine
diğer insanlar kadar güven duymayan, daha zayıf hisseden insanların yaşadıkları korkuya verilen isimdir. Bu
kişiler gerçekte başarılıdırlar ama kendilerini başarılı görmezler bu yüzden daha fazla çalışır daha fazla
yorulurlar. Genellikle başarı ve mükemmeliyetçilik baskısıyla yetiştirilen kişilerde görülür ve bu kişiler her
zaman daha iyisini yapabileceklerini düşündükleri için, başarma duygusunun verdiği hazzı yaşayamazlar.
Sürekli olarak başarıya ve mükemmelliğe odaklanma ise belli bir süre sonra yerini hayal kırıklığı ve
doyumsuzlukla bırakmakta, sürekli olarak başkalarının kendileri hakkında ne düşündüğüyle ilgilenme
durumu ortaya çıkmaktadır. Kendisine büyük hedefler koyan ve bu hedeflere ulaşmadığında da hayal
kırıklığı yaşayan insanlar, kendilerini yorgun, bitkin, enerjisi tükenmiş hissederler. Ancak bu durum birden
bire yaşanan bir durum değildir. Yavaş yavaş gelişen, kişinin ruhsal dengesini bozucu, iş, aile ve sosyal
yaşantıyı etkileyen bir durumdur. Özellikle de hizmet sektöründe çalışanlarda sıklıkla görülür. Yönetici
pozisyonunda olanlarda, sürekli olarak zaman baskısıyla yaşamsal kararlar aldıkları için ve pek çok çalışanı
sevk ve idare ettikleri için yoğun strese maruz kaldıklarından dolayı mesleki tükenmişlik durumu daha fazla
görülebilir. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, farklı sektörlerde yönetici pozisyonunda çalışanların
gizli başarısızlık korkusu ile mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi, demografik değişkenler de göz
önünde bulundurularak ortaya koymaktır. Araştırmada gizli başarısızlık korkusunu ölçebilmek amacıyla
Kahraman ve Sungur (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış, Conroy (2001) tarafından geliştirilip, Conroy,
Willow ve Metzler (2002) tarafından güncellenen 25 maddelik ölçek kullanılmış; mesleki tükenmişlik için de
Ergin (1992) tarafından Türkçe’ye çevrilen Maslach Tükenmişlik Envanteri (Maslach ve Jackson, 1981)
kullanılmıştır. Verilerin analizi için SPSS Programı kullanılmış ve eğitim, sağlık, bankacılık sektörlerinde
çalışan 120 yöneticiye anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, yöneticilerin demografik değişkenleri ile
gizli başarısızlık korkusu ve mesleki tükenmişlikleri arasında pek fazla anlamlı bir ilişki bulunmamış; buna
karşılık gizli başarısızlık korkusu ile mesleki tükenmişlik arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Keywords: Yönetici, Aşil Sendromu, Mesleki Tükenmişlik
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21. YÜZYILIN LİDERLİK PARADİGMALARININ YÖNETİCİ AHLAKI VE SOSYAL SORUMLULUK
ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
1

Doktora Öğr. YAZGÜL AVADOS - Haliç Üniversitesi - İŞLETME

Belli bir zamanda bir topluluğun ya da belli bir grubun dünya görüşünü, düşünce şeklini veya davranışlarını
tanımlayan perspektif, modeldir paradigma. Paradigma Türk Dil Kurumu sözlüğünde, değerler dizisi, belirli
bir alanda çalışan bilim adamlarının paylaştığı ortak değerler ve anlayışlar dizisi, durum ve niteliği
benimsenmeye değer kimse veya şey olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde yaşanan değişimle ve rekabetçi
ortamla birlikte yöneticiler sürekli olarak etik sorunlarla yüz yüze gelmektedir. İşte bu yönetim sürecinde
etik davranışların benimsenmesi sosyal sorumluluk bilinciyle üst yönetimde başlamalı, orta düzey yönetime
aktarılmalı ve çalışanlara yayılmalıdır. Yöneticilerin benimsemiş olduğu liderlik tarzı ahlaki ilkelere uygun
karar verme ve hareket etme açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada öncelikle liderlik, lider-yönetici
kavramları açıklanmış; ahlak, iş ahlakı, etik kavramlarına değinilmiştir. Derinlemesine yapılan yerli ve
yabancı literatür taraması sonucunda sosyal sorumluluk, etik ilkeleri bünyesinde barındıran etik merkezli
liderlik, ruhsal liderlik, holistik liderlik, pozitif değişim liderliği, anlam odaklı liderlik, sosyal sorumluluk odaklı
liderlik, başkalarına odaklı liderlik, duygusal zekalı liderlik, Ahi tipi liderlik gibi farklı liderlik tarzlarının olduğu
ortaya çıkmıştır.
Keywords: Liderlik, paradigma, ahlak, sosyal sorumluluk
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ÇALIŞANLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İNTİKAM NİYETLERİNİ VE AFFETME EĞİLİMLERİNİ ETKİLER
Mİ? KAMU KURUMU ÖRNEĞİ
2

1 Prof. Dr. TAHİR AKGEMCİ - Selçuk Üniversitesi - Yönetim Organizasyon
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İntikam alma ve affetme eğilimi bireylerin karşılaştığı durumlar ve sonuçlar neticesinde seçim yapmamız
gereken birbirine zıt iki farklı kavramdır. İntikam bireyler için negatif bir duygu iken affetmek ise pozitif bir
duygudur. Kişinin doğuştan getirdiği her iki olgu da bireysel anlamda ele alınmış bir kavram iken günümüzde
örgütsel düzeyde de çalışılmaya başlanmıştır. İntikam niyetinin oluşmasına veya affetme eğilimine, kişinin
yaşadığı duygusal ve ruhsal durumların yanında kişilik özelliklerinin de etki edebileceği düşünülmektedir.
Nitekim bu çalışma, sahip olunan kişilik özelliklerinin ve demografik durumların intikam niyetiyle ve affetme
eğilimiyle ilişkili olup olmadığını test etme amacını güdmektedir. Araştırma Manisa’nın iki ilçesine ait
belediyelerdeki çalışanlar ile yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlar Spss 22 paket programıyla analiz
edilecektir. Araştırma bulgularının analizinde faktör, korelasyon, regresyon, t-testleri ve anova testleri
kullanılacaktır
Keywords: Kişilik Özellikleri, Örgütsel İntikam, İntikam Niyeti, Affetme Eğilimi
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ÇALIŞANLARIN İŞ AKIŞ DENEYİMİNİN (OPTİMAL PERFORMANS DUYGU DURUMU) BEŞ FAKTÖR
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
1

Arş.Gör.Dr. MERYEM DERYA YEŞİLTAŞ - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi - Yönetim ve Organizasyon

Akış kavramı, bir işin kişinin, herhangi bir dışsal ödül için değil içten gelen bir dürtü ile yapılmasını ifade
etmektedir. Bu durum, bireyin işinden ve hayatından mutluluk ve memnuniyet duymasına neden
olmaktadır. Bireylerin optimal performans seviyesine nasıl erişebileceklerini veya akış eğilimlerini en iyi
şekilde anlamak için, ototelik kişilik kavramını anlamak gerekmektedir (Baumann, 2012). Her ne kadar
araştırmalar devam etse de bazı bireylerin neden daha çok bu özellikleri gösterdikleri konusunda çok az bilgi
bulunmaktadır. En önemli olasılık bireyin kişiliğini oluşturan farklı özelliklerin varlığıdır (Baumann, 2012).
Beş Faktörlü Kişilik Modeli (FFM), uzun zamandan beri çok çalışılan ve desteklenen bir kişilik modeli
olmuştur (McCrae ve John, 1992). Bu model duygusal dengelilik/nevrotiklik, dışla dönüklük, deneyime
açıklık, uyumluluk ve sorumluluk olmak üzere beş faktörden oluşmaktadır. Bu faktörlerin her birinin akışla
olan ilişkisini araştırmak, ototelik kişilik ve bireylerin akışı yaşama eğilimine daha fazla bakış açısı
kazandırması beklenmektedir. Bu doğrultuda Ege ve Akdeniz bölgelerinde sosyal bilimler alanında çalışan
127 akademik personelden anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Elde edilen anketlerin 7’si değerlendirmeye
uygun bulunmaması sebebi ile çıkarılmış, analizler 120 geçerli anket ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin
analizinde, doğrulayıcı faktör analizi, açımlayıcı faktör analizi, korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon
analizleri kullanılmıştır. Analizlerin sonucunda iş akış deneyiminin sorumluluk ve dışa dönüklük kişisel
özellikleri ile arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Yumuşak başlılık kişilik özelliği ile iş akış
deneyimi arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmadığı belirlenmiştir. Duygusal denge ve deneyime açıklık
boyutları ise test edilememiştir.
Keywords: İş akış deneyimi, optimal performans duygu durumu, beş faktör kişilik özellikleri modeli, kişilik özellikleri, akademisyen
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CAM TAVAN SENDROMU (ÖZEL HASTANE UYGULAMASI)
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Çalışmanın Amacı: Cam tavan kadınlar ile üst yönetim arasında yer alan ve onların başarılarına ve
yeteneklerine bakılmaksızın kariyerlerinde ilerlemesine izin vermeyen engelleri ifade etmektedir.
Araştırmada özel bir hastanede çalışan kadınların Cam Tavan Sendromu algıları incelenmiş ve
değerlendirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Araştırmada nicel araştırma deseni ve basit rastgele örneklem
yöntemi kullanılmıştır. Anket Konya ilinde faaliyet gösteren özel bir hastanede çalışan 168 kadın çalışana
uygulanmıştır. Kullanılan anketin Cronbach Alpha değeri 0,950 çıkmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan kadın
çalışanların %63,7’si kadınlara terfi konusunda daha fazla imkân verilmesi gerektiğini, %46,4’ü kadınlara çok
fazla ailevi sorumluluk yüklendiğini, %32,8’i ise üst düzey yöneticiliklerin kadınlardan çok erkeklere
verildiğini düşünmektedirler. Çalışanların %60,1’i ailelerin kız çocuklarını, kadınlara yönelik olduğunu
düşündükleri mesleklere yönelttiğini belirtmişlerdir. Tartışma ve Sonuç: Araştırma sonucuna göre kadınlar,
kendilerine yönelik kariyer engelleri olduğunu düşünmemektedirler. Ayrıca çalışanlar, ailevi
sorumluluklarını yükselmelerinde bir engel olarak görmemekte ve üst düzey yöneticilikte başarılı
olabileceklerini düşünmektedirler. Buna karşın araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının kadınlara terfi
konusunda daha fazla imkân verilmesi gerektiği ve üst düzey yöneticiliklerin kadınlardan çok erkeklere
verildiğini düşünmektedirler.
Keywords: Cam Tavan Sendromu, Kadın Yöneticiler, Cinsiyet Ayrımcılığı, Hastane
Corresponding Author: Araş. Gör. FATMA ÇİFTÇİ KIRAÇ

HASTANEYE MÜRACAAT EDEN HASTALARIN HASTA HAKLARI KONUSUNDAKİ BİLGİLERİNİN
ÖLÇÜLMESİ
2
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Çalışmanın Amacı: Araştırmada Konya ilinde bir kamu hastanesine müracaat eden hastaların hasta hakları
konusundaki bilgi düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmada nicel araştırma
deseni ve basit rastgele örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anketin Cronbach Alpa
değeri 0,752 çıkmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların %98,3’ü sağlık personelinin hasta hakları ile
ilgili bilgi alması gerektiğini, %88,3’ü ise hastaya herhangi bir tıbbi müdahale yapmadan önce hastaların izni
ve rızasının alınması gerektiğini belirtmişlerdir. Hastaların %98,3’ü sağlık personelinin hasta haklarıyla ilgili
eğitim almasının gerekli olduğunu bildirmiştir. Tartışma ve Sonuç: Araştırma sonucunda hastaların büyük
çoğunluğunun (%90) hasta hakları yönetmeliğini okumadığını ve hatta %78,3’ünün yönetmelikten haberdar
dahi olmadıkları bulunmuştur. Bu sonuçlar dâhilinde hasta haklar konusunda toplumun bilinçlendirilmesi
için medya, sivil toplum örgütleri ve devlet işbirliği halinde çalışmalıdır. Hastanelere başvuran hastaları hasta
hakları konusunda kurum personelleri bilgilendirmeli, hasta ilişkileri birimi daha aktif hale getirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Hasta, Hasta Hakları, Hastane, Yönetmelik
Keywords: Hasta, Hasta Hakları, Hastane, Yönetmelik
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET(MOBBİNG)
2
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Çalışmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı, Konya ilinde çalışan sağlık personellerinin psikolojik şiddete
(mobbing) maruz kalma düzeylerinin ve ilişkili faktörlerin saptanmasıdır. Araştırmada, sağlık personellerinin
mobbinge maruz kalma durumlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntem: Araştırma Konya ilinde
bir kamu hastanesinde çalışan 150 sağlık personeline uygulanmıştır. Araştırmada basit rastgele örneklem
yöntemi ve nicel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yüz yüze görüşme
tekniği ile desteklenmiş anket modelinden yararlanılmıştır. Kullanılan anketin Cronbach Alpha değeri 0,929
olarak hesaplanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının eğitim durumu ile mobbing
ortalaması arasında yapılan Anova testi sonucuna lise eğitimi alan sağlık çalışanları lisans eğitimi alan sağlık
çalışanlarına göre daha çok mobbinge uğramaktadır. Sağlık çalışanlarının en çok karşılaştığı mobbing
davranışları “Sözlerin sürekli kesilmesi’’(%44,7) ve “İşinin sürekli eleştirilmesi’’ (%41,3), en çok karşılaşılan
mobbing etkileri ise; “Yaşadıkları karşısında kendini suçlama’’(%40) ve “Ani öfke patlaması’’(%38) olarak
belirlenmiştir. Tartışma ve Sonuç: Araştırmanın sonuçları doğrultusunda çalışanların işyerlerinde karşı
karşıya kaldıkları mobbing davranışları bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığını negatif yönde etkilemekte ve
örgüt verimliliği, etkinliğini azaltmaktadır.
Keywords: Psikolojik Şiddet, Mobbing, Çatışma, Psikolojik Baskı
Corresponding Author: Araş. Gör. FATMA ÇİFTÇİ KIRAÇ

BİREYSEL DEĞERLERİN ÖRGÜTSEL MUHALEFET DAVRANIŞINDAKİ ROLÜ: OTEL İŞLETMELERİNDE
BİR ARAŞTIRMA
2
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Yrd. Doç. Dr. FULYA MISIRDALI YANGİL - Dumlupınar Üniversitesi - Yönetim Organizasyon
3 Yrd. Doç. Dr. ELİF TUBA BEYDİLLİ - Dumlupınar Üniversitesi - Turizm

Değer, yönetim alan yazınında sıklıkla üzerinde durulan bir kavramdır. Değerlerin bireylerin davranışlarını
şekillendirme gücü kavramın önem derecesini arttırmaktadır. Bireylerin yaşamına yön veren, olayları ve
durumları seçme nedenlerinin temellerini oluşturan, arzulanan amaçlar olarak ifade edilen değerler, örgüt
içinde bireylerin hangi davranışları neden iyi veya neden kötü bulduğunu etkilerken, bunlara yönelik kendi
davranışlarının şekillenmesine de neden olmaktadır. Bu bağlamda, örgüt üyelerinin üstleri ve diğer örgüt
çalışanlarıyla yaşadıkları görüş ayrılığında, bireyin nasıl bir muhalif davranışı seçeceği bireysel değerlerle
ilişkili olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bireysel değerler ve muhalif davranışlar arasındaki ilişkinin
belirlenmesidir. Amaca yönelik olarak, çalışmada Kütahya bölgesinde faaliyette bulunan otel işletmelerinde
çalışanların bireysel değerlerinin örgütsel muhalefet davranışlarına etkisini incelemek üzere bir anket
uygulaması yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre bireysel değerler ile örgütsel muhalefet
davranışının alt boyutları arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.
Keywords: Örgütsel muhalefet, bireysel değerler, otel işletmeleri
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HİZMETKÂR LİDERLİK VE PERSONEL GÜÇLENDİRME İLİŞKİSİ: KONYA İLİ PERAKENDE
SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
2
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Öğr. Gör. ESRA YILDIZ - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - İŞLETME

Liderliğin özünde insan davranışlarının ve insana has karakteristik özelliklerin olması sebebi ile farklı liderlik
türleri yönetim alanında yer bulmuştur. Bunlardan en yenisi de hizmetkâr liderliktir. Hizmetkar liderlik
empati kurabilme, dinleyip anlama, farkındalık oluşturabilme, beklenti içerisine girmeme, öngörü, ikna
edebilme gibi davranışsal özellikleri içerisinde barındıran bir liderlik türüdür. Personel güçlendirme
çalışanların kendilerini yetki anlamında yeterli hissettikleri, işletmenin karar verme, sorun çözme
faaliyetlerine katkıda bulunabildikleri, iş ile ilgili kendilerini geliştirebildikleri bir ortam sağlanması sürecidir.
İki kavrama yönelik yazında birçok araştırma olmasına karşın, ikisi arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik
yapılan bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle hizmetkâr liderliğin personelin güçlendirilmesine nasıl
bir etkisi olduğu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Anket uygulama yöntemi ile perakende sektöründe
gerçekleştirilen araştırmada 6 farklı kurumdan ve 117 çalışandan elde edilen veriler ile yapılan basit doğrusal
regresyon analizi sonucunda bu iki uygulama arasında pozitif yönlü orta seviyede bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir.
Keywords: Hizmetkâr Liderlik, Personel Güçlendirme, Hizmet Sektörü, Vizyon, Lider
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GIDA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ GIDA GÜVENLİĞİ
AÇISINDAN ÖNEMİ: ALANYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
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2 Doç. Dr. SENAY YÜRÜR - Yalova Üniversitesi - örgütsel davranış

Fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri bakımından besin değerini kaybetmemiş güvenli gıda elde
etmek için üretim aşamasından dağıtım aşamasına kadar gerekli tüm kurallara uyulması olarak tanımlanan
gıda güvenliği toplum sağlığı açısından önemi yadsınamaz bir konudur. Ancak gıda işletmelerinin HACCP gibi
gelişmiş gıda güvenlik sistemlerine sahip olmaları, çalışanların bu tür sistemlerin gerektirdiği kurallara
harfiyen ve gönüllü olarak uyacakları anlamına gelmeyebileceği gibi gıda zehirlenmelerine neden olan
patojen mikroorganizmaların genellikle gıda üretiminde çalışanlardan bulaştığı ifade edilmektedir. Öte
yandan, örgütsel bağlılık; çalışan ve çalıştığı örgüt arasında bireyin gönüllü olarak örgütten ayrılma ihtimalini
azaltan psikolojik bir bağlantı olarak tanımlanmaktadır. Çalışanlar farklı nedenlerle örgütlerinde kalmaya
devam etmektedirler. Bu nedenlerden ilki kendi istekleridir ve bu bağlılık türü ilgili yazında duygusal bağlılık
olarak adlandırılmaktadır. İkinci neden ihtiyaçtır ve bu tür bağlılık devam bağlılığı şeklinde
adlandırılmaktadır. Son olarak çalışanın örgüte karşı kendini borçlu hissetmesi, minnet duygularıyla
bağlanması durumu ise normatif bağlılıktır. Çalıştıkları örgüte bağlılıkları yüksek olan çalışanların genel
olarak örgütlerine karşı olumlu tutum ve davranışlar sergiledikleri bilinmektedir. Bu bilgilerden hareketle,
bu çalışmanın motivasyonu, örgütlerine duygusal olarak bağlı gıda çalışanlarının, daha fazla gıda güvenliği
standartlarına uygun davranmasını ya da kurallar yönünde davranma eğiliminin daha yüksek olmasını
beklenmesidir. Tersine işyerinde bazı kişisel zorunluluklar nedeniyle çalışmaya devam eden yani devam
bağlılığı yüksek çalışanların ise bu örgütü tarafından istenen davranışları sergilemek konusunda daha az
gönüllü olmasını bekleyebiliriz. Buradan hareketle, araştırmamızda, gıda üretiminde çalışan bireylerin
tutum ve davranışlarının gıda güvenliği açısından ne derecede önemli olduğu varsayımından yola çıkarak,
çalıştıkları kuruma bağlı olmalarının gıda güvenliği kurallarına uyma düzeylerini nasıl etkilediği analiz
edilmektedir. Çalışmamızda Alanya ilinde faaliyet gösteren, bir zincir gıda işletmesi çalışanlarından anket
yoluyla veriler elde edilmektedir. Araştırma nicel bir araştırma olup, çalışanların işletmelerinde uygulanan
gıda güvence sistemi gereklerine uyma düzeyleri ile kurumsal bağlılıkları ölçülmeye çalışılmaktadır.
Araştırma halen devam etmekte olup, toplanan verilerden elde edilecek sonuçlar kongrede paylaşılacaktır.
Keywords: Gıda güvenliği,örgütsel bağlılık,duygusal bağlılık,normatif bağlılık,devam bağlılığı
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1950'Lİ YILLARINDAKİ TÜRKİYE'NİN EKONOMİK VE LİDERLİK YAPISINI SİNEMA ÜZERİNDEN
ANLAMAK: ALAGEYİK FİLMİ ÖRNEĞİ
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2 Araş. Gör. MURAT TOPALOĞLU - Kafkas Üniversitesi - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Sinema filmlerinde, eğlendirmenin ötesine geçen bir şey vardır. İyi bir film, hatta bazen kötüleri de, aynı
zamanda bir şeyler öğretir. Özelikle de konu yöneticilik ve liderlikse. Sanat eserleri, doğası gereği içinde
bulunduğu toplumun düşünce biçimini sosyo- ekonomik yapını yansıtır. Her ne kadar ticari bir ürün olarak
da değer taşıyan Sinema Filmleri, zaman zaman sanat eseri değeri olmadığı tartışılsa da; icadından itibaren
insanlığın son 100 yılda tanıklık ederek bu tanımlamayı çoktan hak etmiştir. Bu çalışmada buradan hareketle
1950'li yıllarda Türkiye'deki ekonomik yapıyı ve liderlik özelliklerini anlamak için o döneme damgasını
vurmuş olan Alageyik (1959) filmi üzerinden analiz yapılacaktır. Bu dönemi anlamak için çalışmamızda
seçmiş olduğumuz Alageyik (1959) filminin senaryosunu Yılmaz Güney, Halit Refiğ ve Atıf Yılmaz birlikte
kaleme almıştır. 1959 yılı yapımı olan filmin yönetmenliğini ise Atıf Yılmaz üstlenmiştir. Başrollerin de ise
Yılmaz Güney, Pervin Par, Talat Gözbak ve Muazzez Arçay paylaşmaktadır. Konusu ise Toroslar'ın Gökdere
köyünden Halil (Yılmaz Güney) için geyik avına çıkmak babadan kalan bir tutkudur. Bu aşın tutkusu yüzünden
gözü ne dul kalmış anasını görür, ne de nişanlısı Zeynep'i (Pervin Par). Aklı fikri geyik avındadır Halil'in. Yine
geyik avına çıktığı bir gün, Sarıcalılar köyünden Karacali Ağa (Talat Gözbak) atıyla dolaşırken bir kız görür.
Çeşme başından dönen kızdan su ister. Kız yüz vermez. Ağa'nın aklı takılmıştır kıza. Köyüne döndüğünde
sorar. Üç erkek kardeşi olan Zeynep'tir bu. Karşı köyden Halil ile evlenecektir. Ağa, adamları tarafından
uyarılırsa da göz koyduğu kızı istetme kararındadır. Ancak önündeki tek engel Halil'dir. Ağa, Halil'i ortadan
kaldırmaları için adamlarına emir verir. Buradan hareketle devam eden filmin baş karakterlerinden biri Talat
Gözbak’ın canlandırdığı Karacaali Ağa'dır. Çalışmada Karacaali Ağa'nın liderlik özellikleri üzerinde de
durulacaktır ve böylelikle sinemaya yansıyan o dönemdeki liderlik yapısı ortaya konacaktır. Bu çalışmada
içerik analizi yöntemi kullanılacaktır. Araştırmamızın amacına göre filmdeki metinler analiz edilecektir. Bu
çalışma ile bahsedilen konulara farklı bir bakış açısı sağlanmak istenmektedir.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND JOB SATISFACTION: A CASE
STUDY IN KONYA
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1

Emotions are responses that go beyond many psychological systems including physiological, cognitive,
motivational and experiential systems. Emotions appear in response to an internal or external factor with
a positive or negative meaning for the person. Salovey and Mayer (1990) defined emotional intelligence as
“the ability to monitor feelings and emotions of yourself and others, to discriminate among those feelings
and to guide one’s thinking and actions using this information.” The aim of this research was to empirically
investigate the impact of emotional intelligence (EI) on job satisfaction. This study considers emotional
intelligence as a multidimensional construct and compares the effects of these dimensions on job
satisfaction. Data obtained from 161 employees that work in "Selva Food Industry" in Konya province in
Turkey was used to examine the hypothesized relationships among study variables. Data was collected by
The Wong and Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS) (Wong and Law, 2002) and Minnesota Satisfaction
Questionnaire (MSQ) which was developed by Weiss, Davis, England, and Lofquist (1967). Obtained results
from all assumed hypotheses showed positive relationship between emotional intelligence and job
satisfaction and with its four dimension.
Keywords: Emotion, Emotional intelligence, Job satisfaction
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DUYGUSAL EMEK VE İŞ TATMİNİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
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Bu çalışmanın amacı, akademisyenlerin iş tatminlerinin duygusal emek eğilimleri üzerindeki etkisini
belirlemektir. Çalışma Akdeniz Üniversitesi’nde görev yapan ve araştırmaya katılmak isteyen 174
akademisyen ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya ilişkin anket formu akademisyenlere internet ortamında
gönderilmiş ve bu yolla elde edilen veriler analize tabi tutulmuştur. Çalışma kapsamında toplanan veriler ile
faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen faktör boyutları üzerinden regresyon analizi
yapılarak iş tatmin boyutlarının duygusal emek eğilimleri üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Elde edilen bulgular
neticesinde, akademisyenlerin duygusal emek eğilimlerinden doğal davranış sergileme eğilimi içinde
oldukları görülmüştür. Ayrıca, iş tatmin boyutlarından, “işin yapısı”, ücret” ve “iş arkadaşları” boyutlarının
iş tatmin düzeylerini artırdığı, “yönetim” ve “kariyer olanakları” boyutlarının ise iş tatmin düzeylerini
azalttığı görülmüştür.
Keywords: Duygusal Emek, İş Tatmini
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ULUSLARARASI GÖÇÜN AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Öğr. Gör. ALİ GANİYUSUFOĞLU - Selçuk Üniversitesi - İşletme
Öğr. Gör. ALİ KAHRAMANOĞLU - Selçuk Üniversitesi - İşletme
3 Öğr. Gör. BURHANETTİN AYDIN - Selçuk Üniversitesi - İşletme
1

2

İnsanlık tarihi boyunca çeşitli topluluklar ve milletler kimi zaman savaş, hastalık, kimi zaman da sürgün, afet
gibi sebepler yüzünden “zorunlu” olarak bir yerden başka bir yere göç etmek durumunda kalmışlardır. Bazı
zamanlarda ise bu zorunluluk halleri dışında daha güzel bir yaşam elde edebilmek amacı ve umuduyla kendi
istekleriyle göç etmişlerdir. Her ne şekilde olursa olsun yüzyıllardır süre gelen bu göç hareketleri, farklı kültür
ve inanışların birbiriyle etkileşime geçmesini sağlamış ve kültürler arası çeşitli entegrasyonların doğmasına
vesile olmuştur. Tüm bu sosyal etkilerinin yanı sıra göç hareketlerinin en önemli etkisi ekonomik olarak
görülmüştür. Göç edilen ülkeye bazen kaldırılması zor çeşitli ekonomik yükler getirmiştir. Avrupa coğrafyası
ise özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren direkt olarak bu uluslararası göç hareketinden
etkilenmiştir. Günümüzde ise AB’nin sınırlarının sürekli bir şekilde genişlemesi, sınırların kontrolünün
zorlaşması ve kıtaya yakın bölgelerde yaşanan çeşitli savaşlar vb. olaylar ‘refah’ olarak görülen AB’ye yasadışı
göçleri hızlandırmıştır. Bu çerçevede özellikle Güney Avrupa ülkeleri bu göç hareketlerinden ekonomik
olarak çok etkilenmişlerdir. Bu araştırma ile, yaşanan göç hareketlerinin AB üyesi ülkelerin ekonomileri
üzerindeki etkileri yayınlanan geçmiş rapor ve araştırmaların ışığında açıklanmaya çalışılacaktır. Bu
çerçevede, AB’nin göç hareketlerinin olumsuz ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik yapmış olduğu siyasal,
sosyal ve ekonomik çalışmalar, ülkelerin kendi planlamaları çerçevesinde almış oldukları öznel önlemler ve
hangi AB ülkelerinin uluslararası göç hareketlerinden ekonomik olarak daha çok etkilediğininden
bahsedilecek ve çeşitli çözüm önerilerinde bulunulacaktır
Keywords: Uluslararası Göç, Avrupa Birliği, Ekonomi ve Göç
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KIRIK CAMLAR TEORİSİ KAPSAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ
Öğr. Gör. ALİ GANİYUSUFOĞLU - Selçuk Üniversitesi - İşletme
2 Prof. Dr. MUSTAFA AY - Selçuk Üniversitesi - İşletme
3 Öğr. Gör. BURHANETTİN AYDIN - Selçuk Üniversitesi - İşletme
1

Kırık Camlar Teorisi (Broken Windows Theory) ilk olarak, James Q. Wilson ve George Kelling tarafından
ABD‘li suç psikoloğu Philip Zimbardo‘nun 1969‘da yaptığı bir deneyden ilham alınarak 1982 yılının Mart
ayında The Atlantik Monthly isimli yayın organında yayınlanan bir makalede ortaya konulmuştur. Bu teoride,
eğer bir bölgede kırık bir pencere varsa ve tamir edilmeden öylece kendi haline bırakılmışsa çok kısa zaman
içinde o bölgede bulunan tüm diğer camların da kırılmaya mahkum olduğu ifade edilmektedir. Buna göre
tamir edilmeden bırakılmış tek kırık camın zamanla insanları olayı kimsenin umursamadığına, yaşanacak
diğer olayların da herhangi bir cezası olmayacağı düşüncesine itebilir. Kısacası bu teoriyle önemsiz gibi
görünen bir eksikliğin veya sorunun zamanında müdahale edilmediği takdirde, bir domino ya da kelebek
etkisi ile birbirini tetikleyerek daha büyük sorun ve felaketlere yol açabileceği durumunu vurgulamaktadır.
Bu kapsamda kırık camlar teorisinin çevresel sorunların çözümünde ve çevre yönetiminin etkin bir şekilde
yürütülebilmesinde önemli bir yeri olduğu rahatlıkla söylenebilir. Önemsiz olarak görünen çevresel ve
yönetimsel sorunları hızlı bir şekilde çözmek, benzeri sorunların tekrarlanmasını ve bu küçük sorunlardan
kaynaklanacak daha büyük sorunların dolayısıyla muhtemel felaketlerin ve krizlerin oluşmasını önleyecektir.
Bu açıdan bakıldığında hiç bir sorun küçük veya önemsiz olarak nitelendirilmemelidir. Çünkü gözden kaçacak
küçük bir detayın yönetim süreçlerinde sıkıntılar yaşanmasına hatta ileride telafi edilemeyecek çevresel ve
yapısal felaketlere neden olabileceği unutulmamalıdır. Bu çalışmada, literatür taramasına dayanarak kırık
camlar teorisi kapsamında çevre ve çevre yönetim süreçlerinde küçük detayların ve sorunların önemi
vurgulanmaya çalışılmıştır. Ayrıca çalışma ile kırık camlar teorisi ve sürdürülebilir çevre yönetimi ilişkisine
yönelik ileride yapılacak çalışmalara ışık tutmak hedeflenmiştir
Keywords: çevre yönetimi, çevre, kırık camlar teorisi,yönetim
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SON DÖNEM OSMANLI’DA YAYIMLANAN YÖNETİM KİTAPLARINA VE MAKALELERİNE DAİR BİR
BİBLİYOĞRAFYA ÇALIŞMASI
1

Yrd. Doç. Dr. AHMET SAİT ÖZKUL - Süleyman Demirel Üniversitesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım
2 Öğr. Gör. MUHAMMET HUSREV FETEN - Süleyman Demirel Üniversitesi - İşletme

Bu çalışmanın amacı; son dönem Osmanlı Devleti’nde yayımlanan ve yönetim bilgisi ve biliminin gelişimine
katkı sağlayan eserlerin yazarları, tarihleri ve özet içeriklerini ortaya koymaktır. Çalışma; yönetim ve
organizasyon alanında tarihsel boyuta önem veren araştırmacıların, özellikle 19. yüzyılın sonları ve 20.
yüzyılın başlarında yönetim konusunda Türkiye’de yayımlanan eserlere daha kolay ulaşmalarını ve
yaralanabilmelerini hedeflemektedir. Günümüzde yönetim ve organizasyon alanına ait bilgiler gerek kamu
gerekse de özel sektör açısından her an gelişen bir özelliktedir. Fakat bu alandaki tarihsel gelişim süreçlerini
ortaya koymak adına rehberlik görevini üstlenecek çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışma ülkemizde
yönetim alanındaki tartışmalara ve eserlere tarihsel perspektifte bakmayı kolaylaştıracaktır. Son dönem
Osmanlı basını ve yükseköğretim kurumlarınca ele alınan “yönetim” alanındaki birikim hiç de
küçümsenmeyecek ve tasnif edilmesi gereken büyük bir tabloyu göz önüne sermektedir. Çalışmada nitel
araştırma kapsamında olan içerik inceleme ve doküman inceleme yöntemi kullanılmaktadır. Yönetim
biliminin ve bilgisinin tarihsel kökenleri bugün hem Kamu Yönetimi hem de İşletme alanları tarafından
incelenmektedir. Son dönem Osmanlı basınında gerek kamu ve gerekse de işletme yönetimine dair bilgilerin
toplumla paylaşıldığı yayınlar yer almaktadır. Bu alanda yapılan incelemeler neticesinde son dönem Osmanlı
basınında faaliyet gösteren, Mülkiye Mecmuası, Muallimler Mecmuası ve Servet-i Fünûn gibi basın
organlarının “yönetim” kavramına yer verdikleri görülmektedir. Ayrıca 19. yüzyıl Osmanlı yükseköğretim
kurumları arasında yönetim bilgisi konusunda Mülkiye Mektebi gibi öne çıkan okullarda okutulan yönetim
dersleri bulunmaktadır. Örneğin Usûl-i İdâre dersinin kitap ve ders notları Nuray E. Keskin (2008) tarafından
ele alınmış ve bu çalışmada yönetim biliminin Türkiye’deki tarihsel kökenleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Bu çalışma Mülkiye Mektebi dışında; popüler iş hayatı yazarlarınca yayımlanan ve işletmecilik eğitimi
açısından bir diğer Osmanlı yükseköğretim kurumu olan Ticaret Mektebi bünyesinde okutulan eserlere de
yer vererek bu alandaki birikimi zenginleştirmektedir.
Keywords: Yönetim Bilgisi, Yönetim Eğitimi, Yöneticilik, Yönetim Kitapları
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. AHMET SAİT ÖZKUL

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
1001

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

ENDERUN MEKTEBİ’NDE VERİLEN YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
1
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2 Öğr. Gör. MUHAMMET HUSREV FETEN - Süleyman Demirel Üni - İşletme

Bu çalışmanın amacı; belirli bir eğitim ve öğretim sistemi dahilinde faaliyet gösteren, yerleşik bir kurum
kültürüne sahip olan ve Osmanlı Devleti’nin nitelikli insan ihtiyacını karşılamak için örgütlediği ilk
yükseköğretim kurumlarından birisi olan Enderun Mektebi’nde verilen yöneticilik eğitiminin niteliğini ortaya
koymaktır. Çalışmada öncelikle, dünyanın en eski yönetim okullarından biri olan Enderun Mektebi’nin belirli
ilkeler ve değerler sistemiyle donattığı yönetim kadrosunu yetiştirmek adına; okulda ne tarz eğitim yöntem
ve teknikleri kullandığı ulaşılabilen ders programlarıyla gözlemlenebilmektedir. Bununla beraber Osmanlı
Devleti’ndeki yönetim ve organizasyon işlerini yapacak ehil şahısların eğitimini üstlenen en önemli kurumun
Enderun Mektebi olması hasebiyle, söz konusu okulun üretmiş olduğu “yönetim bilgisinin nasıl bir niteliğe
sahip olduğunu tespit etmek” bu çalışmanın ortaya koymayı hedeflediği bir diğer konudur. Çalışmada nitel
araştırma kapsamında olan içerik inceleme ve doküman inceleme yöntemi kullanılmaktadır. Bu bağlamda
Enderun Mektebi ile ilgili birincil ve ikincil kaynaklara başvurulmaktadır. Osmanlı Devleti’nin saray içinde
kurduğu yükseköğretim kurumu Enderun Mektebi’dir. Osmanlı saray okullarının en meşhurlarından birisi
olan Enderun Mektebi’nde hiç de küçümsenmeyecek bir “yönetim/yöneticilik eğitimi” verildiği
görülmektedir. Burada eğitim görenler saray içinde veya dışında görevlendirilmektedir. Enderun’da; devlet
yönetiminde etkili olan özellikle asker yöneticilerin eğitiminin küçük yaşlarda başladığı ve zamanın gerekli
bilgileri ile birlikte işbaşında eğitim verildiği görülmektedir. Ayrıca yönetici adaylarının niteliklerine göre
seçilerek yetiştirildiği ve böylelikle devletin insan kaynağı ihtiyacının önemli bir kısmını bu okul vasıtasıyla
karşıladığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber Batı’da da bazı askerî yönetim ve organizasyon ilkelerinin
gelişmesine katkı sağlayan bilgilerin bir kısmının kökeninin Türk askerî bilgi ve pratiklerine dayandığı
görülmektedir. Sonuç olarak Enderun’un hem Osmanlı Devleti’nde yöneticilik yapacak nitelikli insan kaynağı
ihtiyacını karşılayan özelliğiyle hem de Batı’da bazı devlet orduları tarafından dahi modellenen bir bilgi
üretme niteliğiyle öne çıkan bir yükseköğretim kurumu olduğu ifade edilebilir.
Keywords: Yöneticilik Eğitimi, Enderun Mektebi, Yönetim Tarihi, Yönetim Bilgisi
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A STUDY ON CREATİVE HİGHER EDUCATİON İN TURKEY
1

Dr. ERMAN M. DEMİR - Başkent Üniversitesi -

Creative economy is based on transactions of creative products. Main factor that economic value derived
from is creativity. In this respect education is seen as a private good rather than a common service. Thus
initiative of learning person in educational settings is emphasized as individual expected to solve
professional problems including employment and or entrepreneurship to reach prosperity by themselves.
In this perspective creativity in higher education context is a important research area as global trend on
creative economy effecting structure and functions of university institution and career expectations of
students together. The study was conducted using the hermeneutic approach in line with the qualitative
research technique. The study population was composed of 28 undergraduate students and graduates from
Communication Sciences. Which are possible creative workers in the fields of film and TV, public relations
and communication design. For the purpose of the study, the research data were collected through
interview forms consisting of open-ended questions. The data obtained were evaluated using content
analysis method. The findings obtained in this study showed that the attributed meaning to creativity
concept differs in some degree by previous learning experiences. Approaches to knowledge and
expectations from higher education are relevant factors effecting attributed meaning on creativity.
Keywords: Creativiy, Higher Education, Turkey, Creative University
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LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE GÖRE AKADEMİK YAYIN SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN ETİK DIŞI
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2

Bilimde etik dışı davranışların görülmesi yükseköğretimin önemli sorunlarından biridir. Bu davranışlar
kurumsallaşmamış bir araştırma kültürünün varlığında, yüzeysel bir araştırma ve bilim etiği eğitimi
sürecinde ve sonrasında ortaya çıkabilmektedir. Bu araştırmada örnek olaylara dayalı yürütülen bilim etiği
dersine devam eden öğrencilerin yayın sürecinde yaşanan etik dışı davranışlara ilişkin görüşlerini ortaya
koymak amaçlanmıştır. Araştırma bütüncül tek durum çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırmanın
çalışma grubu 2015-2016 güz döneminde Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında
çevrimiçi yürütülen bilim etiği dersine kayıt yaptıran 308 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma verileri örnek
olay senaryolarına dayalı oluşturulan açık uçlu sorularla aracılığıyla çevrimiçi olarak toplanmıştır. Ayrıca,
katılımcı gözlem, yarı-yapılandırılmış görüşme teknikleri ve lisansüstü öğrencilerin haftalık olarak hazırlamış
oldukları raporlar da veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Verilere içerik analizi uygulanmıştır. Araştırmanın
sonuçları arasında; öğrencilerin çoğunluğunun para ile yayın yapabileceği, sırasıyla en önemli gördükleri etik
dışı davranışların intihal, uydurma, yazarlık hakları ve çarpıtma olduğu belirtilmiştir. Nitelikli bir bilim etiği
eğitimi ve yayın süreçlerde ortaya çıkan etik dışı davranışların en aza indirilmesinde akademik kültürün ve
sosyo-ekonomik koşulların önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, akademide etik dışı davranışları
besleyen akademik ve sosyal kültüre odaklanan araştırmalara gereksinim olduğu söylenebilir.
Keywords: Bilim etiği, etik dışı davranışlar, durum çalışması, lisansüstü öğrenci görüşleri
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MESLEK YÜKSEKOKULLARININ MALMQUIST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİKLERİNİN
ARAŞTIRILMASI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA
Öğr. Gör. DOĞAN ÖZTÜRK - Afyon Kocatepe Üniversitesi - Finans Bankacılık Sigortacılık
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1
2

Dünya’nın hızla globalleşmesi yeni pazarlar, aktörler ve yüksek rekabeti de beraberinde getirmektedir.
Ülkelerin artan rekabet ikliminde yüksek bilgi ve teknolojiye sahip olmaları daha önemli hale gelmektedir.
Dolayısıyla bilginin ana kaynağı olan üniversitelerin etkinliği ülke refahını doğrudan etkilemektedir.
Türkiye’de uzun yıllardır eğitim sisteminin sorunları tartışılmaktadır. Bu sorunların bazıları; sınav sistemi,
öğrencilerin niteliği, üniversitelerin fiziki, teknik ve teknolojik alt yapıları, bilgi üretimindeki etkinlikleri ve
üniversitede alınan bilginin iş hayatındaki kullanılabilirliği başı çekmektedir. Bu çalışmada Afyon Kocatepe
Üniversitesi bünyesin de yer alan Meslek Yüksekokulları’nın kaynaklarını ne kadar etkin kullandıklarını Veri
Zarflama Analizi (VZA)–Malmquist Toplam Faktör Verimliliği ile ölçülmeye çalışılmıştır. Karar verme birimi
olarak alınan 12 meslek yüksekokuluna ait 2011 -2015 dönemine ait derslik sayısı, toplam öğrenci sayısı,
toplam bilgisayar sayısı, okutulan ders sayısı ve toplam fiziki alan m2 girdi değişkenleri ile mezun öğrenci
sayısı ve mezun öğrenci not ortalaması ise çıktı değişkenleri dikkate alınmıştır.
Keywords: Mesleki eğitim, VZA, Malmquist, Toplam Faktör Verimliliği etkinlik.
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YARATICILIĞI ANLAMLANDIRMAK: NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA
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Yaratıcılık üzerine çokça düşünülmüş bir fenomen olarak oldukça fazla sayıda yorum ve nüansı içinde
barındırır. Davranış bilimleri alanından kaynaklanan yaygın tanımlama yaratıcılığı bireyin bir özelliği olarak
ele alır. Buna karşın yaşadığımız dönemde yaratıcılık yeni fikir ve eylemlerin yaratıcı sonuçlar ürettiği
“dinamik geri besleme sisteminin bir parçasıdır” (Hartley, 2013: 67). Bu bakış açısı yaratıcılığı bireyin
ötesindeki etkileşimlerin sonucu olarak yeniden yorumlar. Radikal yaratıcılık Nobel alan bir buluş gibi büyük
çaplı etkileri olan başarı ve değişimlere işaret eder. Tedrici (incremental) yaratıcılık ise gündelik yaşamdaki
problem çözmeye yakındır. Soruna yaklaşım yöntemlerini değiştirmeyi, görece basit görevler ile uğraşarak
uyum sağlamayı içerir (Byron, 2015: 52). Bu açıdan bakıldığında sosyoekonomik yaygın görüşün aksine
“yaklaşım yöntemini” odağa alarak sonuçlardan uzaklaştırır. Dünyanın önde gelen bilimsel ve teknolojik
üretim odaklarının dışında kalan bilim insanları için ikinci tanımlama çizgisinin öğrenme, birlikte çalışma ve
üretme ekseninde gelişmeyi tetikleyecek olumlu bir başlangıç sunduğu ifade edilebilir. Yaratıcı endüstriler
politikaları ile öne çıkan İngiliz resmi kurumları açısından insana ait yaratıcılık bilginin ve düşüncenin değer
yarattığı her yerde bilim, sanayi ya da sanat ve kültür alanında tek bir bütün olarak ele alınmalıdır. Aksine
bilim ile kültür arasındaki eski ayrımı sürdürmek gelişmenin önünde bir engel olarak tanımlanır (Galloway,
2007: 19-20). Bu çalışma, yaratıcılığın üniversite öğretim elemanları tarafından anlamlandırılma biçimlerine
yönelik bir projeksiyonu hedeflemektedir. Araştırma kapsamında Ankara’daki bir vakıf üniversitesinde farklı
akademik birimlerde çalışan öğretim elemanlarıyla odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Odak grup
görüşmelerinde katılımcılar, yaratıcılığı eğitim, kültür, inovasyon, teknoloji bağlamlarında tartışmışlardır.
Disiplinlerarası ve trans disiplin çalışmalarla desteklenmesi açısından yaratıcılık ekosisteminin daha geniş bir
perspektifle, iletişim, etkileşim ve dönüşüm başlıkları altında ele alınması konusundaki görüş ve öneriler öne
çıkmıştır.
Keywords: Yaratıcılık, yaratıcı endüstriler, yüksek öğretim, üniversite, Türkiye
Corresponding Author: Dr. ERMAN M. DEMİR

ÜNİVERSİTE EĞİTİM SÜRECİNDE MUHASEBE EĞİTİMİNİ ETKİLEYEN BAŞARI FAKTÖRLERİ
2

1 Yrd. Doç. Dr. İ. EMRE GÖKTÜRK - Necmettin Erbakan Üniversitesi - İşletme
Yrd. Doç. Dr. HÜSEYİN SERDAR YALÇINKAYA - Necmettin Erbakan Üniversitesi - İşletme

Bu çalışmanın amacı; muhasebe eğitiminde öğrencilerin başarılarını etkileyen faktörlerin tespit edilmesidir.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve İşletme programları
ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme, Muhasebe, Ekonomi, Finans bölümlerinde
öğrenim gören 189 öğrenci üzerinde anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmasının birinci
bölümünde demografik sorular, ikinci bölümde muhasebe dersleri ile ilgili düşünceleri ve üçüncü bölümde
kişisel durumları ile ilgili sorular sorulmuştur. İkinci ve üçüncü bölümde bulunan sorular beşli likert ölçeğine
göre hazırlanmıştır. Anket çalışmasında güvenlik testi olarak Alpha testi kullanılmış, analizlerde ise
korelasyon ve frekans analizlerinden yararlanılmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda muhasebe
öğretiminde başarının önemli unsurları olarak; muhasebeye olan ilgi, ileri teknoloji öğretim araçlarının
kullanımı ve teorik bilgilerin yoğun olarak pratiklerle pekiştirilmesi olarak tespit edilmiştir.
Keywords: Muhasebe, Öğretim, Öğrenci Özellikleri
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SPORT INJURY VARIETIES IN MALE STUDENTS, BETWEEN 15 AND 17 AGES, WHO DO SPORT
ACTIVITIES IN SCHOOL TEAMS AND STUDIES ABOUT THESE INJURIES ACCORDING TO VARIOUS
FACTORS
1 Doç. Dr. MEHMET ÖZDEMİR - Bingöl Üniversitesi - Spor Sağlık Bilimleri
Yrd. Doç. Dr. HALİL TANIR - Adnan Menderes Üniversitesi - Spor Sağlık Bilimleri
3 Yrd. Doç. Dr. MEHMET ILKIM - İnönü Üniversitesi - Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi
4 Öğretmen TARIK ŞEKER - Bursa İnegöl Hacı Sevim Yıldız 1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2

This study has been conducted with the aim of investigating the types and frequency of sports injuries seen
in male students between the ages of 15-17 in volleyball, basketball, football, and handball branches,
measuring the level of information on the prevention of such injuries and identification of differences
between the sports branches. This study has been conducted on 233 athletes aged 15-17 in 13 high schools
of the city of Kütahya, 89 of which playing football, 37 playing volleyball, 46 playing basketball, and 61
playing handball. The study has been conducted within the school sports activities program schedule. In the
survey included in this study, the injuries faced by athletes, their level of information on prevention of such
injuries, and the difference in these parameters between different branches were demonstrated on 233
athletes aged 15-17 in 13 high schools of the city of Kütahya, 89 of which playing football, 37 playing
volleyball, 46 playing basketball, and 61 playing handball. In the study, data analysis was performed by using
SPSS 16.0 software. T-test and ANOVA were used for the comparison of continuous variables. Categorical
data were analyzed by crosstables, chi-square test, and Pearson correlation test. Based on the study,
musclein juries, ligament and meniscus injuries and sprains are more commonly seen in athletes. The
branch that overlooks the injuries most is basketball, while the branch that most pays attentiont other
injuries is volleyball. A significant majority of the athletes that took part in the studydid not find it necessary
to take special precautions against injuries. Frequency distributions related to the factors that caused these
233 athletes to get injured are observed as the impact of an opponent (n=46; %44.2) and injuries based on
in adequate warmup (n=19; %18.3). The athletes that are injured the most are football players with 47
people (%45.2) and handball players with 32 people (%30.8). The athletes that are injured the least are
volleyball players (n=11; %10.6). The data obtained at the end of the study is thought torepresent an
example for researchers who wish to conduct further research in this field.
Keywords: Injury, level of information, athlete, treatment, analysis
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ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTENİN SOSYAL UYUM VE BECERİ GELİŞİMİNE
ETKİSİ
2

1 Doç. Dr. MEHMET ÖZDEMİR - Bingöl Üniversitesi - Spor Sağlık Bilimleri
Yrd. Doç. Dr. MEHMET ILKIM - İnönü Üniversitesi - Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi
3 Yrd. Doç. Dr. HALİL TANIR - Adnan Menderes Üniversitesi - Spor Sağlık Bilimleri

Bu araştırmanın amacı zihinsel engelli bireylerde fiziksel aktivitenin sosyal uyum ve beceri gelişimine
etkisinin belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemi Malatya Anadolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezi’nde eğitim gören 11-15 yaş aralığındaki 50 (n=40 erkek ve n=10 kız) zihinsel engelli bireyden
oluşmaktadır. Bu bireyler deney (n=25) ve kontrol (n=25) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Deney grubunu
oluşturan bireylere 12 hafta boyunca haftada 4 gün 2 saat bowling etkinliği ve haftada 1 gün 1 saat yürüyüş
etkinliği yaptırıldı. Kontrol grubunu oluşturan bireyler ise herhangi bir aktiviteye katılmayarak günlük olağan
hayatlarına devam ettiler. Zihinsel engelli bireylerde fiziksel aktivitenin sosyal uyum ve beceri gelişimine
etkisinin belirlenebilmesi için deney ve kontrol gruplarını oluşturan bireylerin ailelerine 12 hafta boyunca
devam eden egzersiz programı öncesi ve sonrasında Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği (SUBÖ) uygulandı. Yapılan
istatistiki analizler sonrası hem deney hem de kontrol grubundaki bireylerin Sosyal Beceri ve Uyum Ölçeği
(SBUÖ) toplam puanları ve ölçeğin alt boyutlarına ilişkin ön test ve son test puanları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılığın olduğu bulgularına ulaşıldı (p<0.05). Deney ve kontrol grubundaki bireylere
yönelik uygulanan ön test ve son puanlarına ilişkin ortalama değerler incelendiğinde deney grubundaki
bireylerin son test puanları ortalamalarının azaldığı; kontrol grubundaki bireylerin son test puanları
ortalamalarının arttığı görüldü. Elde edilen bu bulgulardan 12 hafta boyunca devam eden fiziksel etkinliğin
zihinsel engelli bireylerin sosyal uyum ve becerilerinin gelişimine katkı sağladığı sonucuna ulaşıldı. Bu
nedenle rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören zihinsel engelli bireylerin yaşadıkları çevreye uyum
sağlayabilmeleri için sosyal gelişim düzeylerini arttırıcı ve destekleyici fiziksel etkinliklere sıklıkla yer
verilmelidir. Anahtar kelimeler: Zihinsel engelli, fiziksel aktivite, sosyal uyum
Keywords: Fiziksel aktivite, toplumsal uyum, rehabilitasyon, zihinsel engelli
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AEROBİK EGZERSİZLERDE, GELENEKSEL EL YAPIMI FERMENTE İÇECEKLERİN BAZI KAN
PARAMETRELERİNE ETKİSİ
2

1 Prof. Dr. NURAY ÖZTAŞAN - Afyon Kocatepe Üniversitesi - Fizyoloji AD
Yrd. Doç. Dr. SEBİHA GÖLÜNÜK BAŞPINAR - Afyon Kocatepe Üniversitesi - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
3 Yrd. Doç. Dr. HASAN SÖZEN - Ordu Üniversitesi - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekoukulu

Fermente ürünler sağlığı geliştirici faydaları ve bunlarla ilişkili işlevsel mikroorganizmaları bulundurmaları
açısından bozulabilir besinleri koruma, besin değerini zenginleştirme, antioksidan üretimi, terapötik
faktörler ve immünolojik etkileri gibi biyolojik işleve sahiptir. Aynı zamanda performans geliştirmek,
toparlanmayı hızlandırmak yada egzersiz anında oluşan kas hasarının tedavisi için ergojenik yardımcı olarak
kullanılabilirliği tartışılmaktadır. Bu kapsamda çalışmamız da, kefir ve boza içeceklerinin egzersiz yapan
kişilerdeki kan değerlerine etkileri araştırılmıştır. Çalışma 18-25 yaşları arasında 36 katılımcı ile
gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu düzenli spor yapmayan, herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan erkek
bireylerden oluşmaktadır. Gönüllüler ramdomize şekilde 12 kişilik üç gruba ayrılmışlardır. Grup 1: Günlük
yaşamında ve alışkanlıklarında bir değişiklik yapılmayan bu gruba 15 gün boyunca bir saat aerobik egzersiz
programı uygulanmıştır. Grup 2: egzersiz programına katılan bu grubumuz ayrıca her gün fermente bir
içecek olan 300ml boza tüketmiştir. Grup 3: buradaki katılımcıların sadece içeceği kefir olarak değiştirilmiş
ve aynı egzersiz programına katılmışlardır. Çalışma öncesi ve sonrasında alınan kan örneklerinde de
amaçlanan ölçümler gerçekleştirilmiştir Gruplar arası karşılaştırmalar için Kruskal-Wallis testi, Her bir
grubun karşılaştırmaları için Wilcoxon Signed Ranks testi kullanılmıştır. Kefir grubunun ön-test ve son-test
değerlerinin analizinde ALT (p=0.047) ve TOS (p=0.017) değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar
bulunmuştur. Boza grubunun ön-test ve son-test değerlerinde ise Trigliserid (p=0.017), VLDL (p=0.017), Cl
(p=0.021), Kreatin (p=0.025) değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gözlenmiştir (p<0.05).
Kontrol grubunun ön-test ve son-test değerlerinin istatistiksel analizinde ise hiçbir kan parametresinde
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gözlenmemiştir (p>0.05). Fermente içeceklerin aerobik egzersiz
süresince kullanılması sonucunda olumlu değişikliklerin saptanması, gelecekte bu içeceklerin farklı egzersiz
programlarında, etkinliğinin incelenerek kullanılabileceği göstermiştir.
Keywords: Anahtar Kelimeler: Fermente içecekler, Kefir, Boza
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUKLUKLARINDA OYNADIKLARI KÜLTÜREL OYUNLARIN VE
OYUNCAKLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ
1

Okutman KERİM BAHAR - Selçuk Üniversitesi - Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
2 Yrd. Doç. Dr. OSMAN DALAMAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi A.B.D.
3 Doç. Dr. SÜLEYMAN CAN - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi A.B.D.

Bu çalışmanın amacı; 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek
Yüksekokulunda öğrenim gören, öğrencilerden seçkisiz olmayan amaç örnekleme metodu ile belirlenen 308
Meslek Yüksekokulu öğrencisinin çocukluğunda oynadığı kültürel oyunların ve oyuncakların belirlenmesidir.
Veri toplama aracı olarak bu çalışmada, ilgili literatür taranarak ve uzman görüşü alınarak Dalaman
tarafından geliştirilen, üniversite öğrencilerinin çocukluklarında oynamış oldukları kültürel oyunların ve
oyuncakların belirlenmesi (ÜÖÇOKOO) anketi kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde üniversite
öğrencilerinin kişisel bilgilerinin belirlenmesine, çocukluklarında oynamış oldukları kültürel oyunlara ve
oyuncaklara yönelik sorulardan oluşan anket uygulanılmıştır. Bu araştırmada betimsel tarama yöntemi
kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için SPSS 22 programı kullanılmıştır. Katılımcıların oynadıkları
oyunları belirlemek için kullanılan ölçeğe ilişkin Cronbach’s Alpha iç tutarlık kat sayısı ,858 olarak
bulunurken, oynadıkları oyuncakları belirlemek için kullanılan ölçeğe ilişkin Cronbach’s Alpha iç tutarlık kat
sayısı ,765 olarak bulunmuştur. Bu değerlere göre oynanan oyunları belirleme ölçeğinin yüksek düzeyde,
oynanan oyuncakları belirleme düzeylerinin ise orta düzeyde güvenilir olduğu söylenebilir. Bulgular
incelendiğinde, katılımcıların çocukluklarında en fazla oynadıkları oyunların nesi var, yattı kalktı, yedi
kiremit, eski minder ve kibrit (hırsız-jandarma) oyunları olduğu, en az oynadıkları oyunlar ise yakan top, deve
cüce, isim şehir, körebe, saklambaç oyunlarının olduğu, katılımcıların en fazla oynadıkları oyuncakların
örümcek adam vb, barbi bebek vb, pelüş oyuncaklar, robot ve inşaat yapı oyuncakları olduğu, En az
oynadıkları oyuncakların ise ip, oyun hamurları, atari vb, yapboz ve top oyuncaklarının olduğu, katılımcıların
çocukluklarında kültürel oyunları ve oyuncakları oynama düzeylerinin cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde farklılaşmadığı (p>0,05), katılımcıların çocukluklarındaki kültürel oyunları oynama
düzeyinin çocukluklarının geçtiği yerleşim yeri türüne göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
farklılaşmadığı (p>0,05), buna karşın oyuncak oynama düzeylerinin çocukluklarının geçtiği yerleşim yeri
türüne göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı (p<0,05) sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords: Üniversite, Öğrenci, Oyun, Oyuncak, Çocukluk.
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUKLUKLARINDA OYNADIKLARI KÜLTÜREL OYUNLARIN
İNCELENMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. OSMAN DALAMAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü - Sınıf Eğitimi A.B.D.
2 Doç. Dr. SÜLEYMAN CAN - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sınıf Eğitimi A.B.D.
3 Okutman KERİM BAHAR - Selçuk Üniversitesi - Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Oyun oynamanın çocuk gelişimi üzerindeki olumlu etkisi günümüz eğitim kamuoyunun bütün kesimlerince
kabul edilen bir gerçektir. Eğitim ortamında oynanan oyunlar, erken çocukluk döneminde genellikle eğitim
amacıyla kurgulanmış eğitsel oyunlar olmakla birlikte, ilkokul dönemlerinde bu oyunların yerini geleneksel
kültürel çocuk oyunları ile sportif oyunlar alır. Oyunun çocuk üzerindeki olumlu geliştirici etkisi oynadıkları
bu oyunlarla işlevini yerine getirerek çocuğun fiziksel yönden gelişmesini ve sosyalleşmesini sağlar. Her
çocuğun oyun oynama hakkı vardır. Çocuk oynayarak öğrenir, oyunun çocuğun yaşamındaki yeri tartışılmaz
bir konudur. Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının çocukluğunda oynadığı kültürel oyunları
incelemektir. Çalışmanın evreni, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde
2016-2017 bahar yarıyılında öğrenim gören öğrencilerden seçkisiz olmayan amaç örnekleme metodu ile
belirlenen 341 sınıf öğretmeni adayından oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak bu çalışmada, ilgili
literatür taraması yapılmış ve uzman görüşü alınarak araştırmacı tarafından geliştirilen sınıf öğretmeni
adaylarının çocukluğunda oynamış oldukları kültürel oyunların belirlenmesi (SÖAÇOKO) anketi
kullanılmıştır. Bu araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için SPSS
22 programı kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda anketin güvenilirlik düzeyi .851 olarak tespit edilmiştir.
Bu değer, ölçeğin yüksek düzeyde güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir. Sınıf öğretmeni adaylarının;
çocukluğunda en fazla oynadığı oyunlar saklambaç, isim şehir, yakan top, deve cüce ve körebe oyunları, en
az oynadıkları oyunlar ise çelik çomak, dokuztaş, yüzük saklama, nesi var ve yattı kalktı oyunu, cinsiyetlerine
göre kültürel oyunları oynama düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir
(p<0,05). Kadın katılımcıların kültürel oyunları oynama düzeyi erkek katılımcılardan anlamlı düzeyde daha
yüksek olduğu, oyunların oynandığı yerlere göre kültürel oyunları oynama düzeyleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık olduğu görülmektedir (p<0,05). Bu farklılık, oyunları sokakta oynayan katılımcıların
oyun oynama düzeyinin oyunları evde oynayan katılımcıların oyun oynama düzeyinden yüksek olmasından
kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords: Sınıf Öğretmeni, Öğretmen Adayı, Çocukluk, Oyun, Kültürel Oyunlar
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THE STUDY APPROACHES AS A PREDİCTOR OF ACADEMİC SELF-EFFİCACY AND TEACHER SELFEFFİCACY: A STUDY İN PEDAGOGİCAL FORMATİON STUDENTS
1
2

Araş. Gör. MEVLÜT YILDIZ - Sıtkı Koçman Üniversitesi - Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı
Araş. Gör. ENDER ŞENEL - Sıtkı Koçman Üniversitesi - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
3 Doç. Dr. SÜLEYMAN CAN - Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sınıf Öğretmenliği

The aim of this study is to determine study approaches of students taking pedagogical formation from
different departments, examine academic and teacher self-efficacy beliefs, find out the role of these factors
in academic achievement and compare students in physical education and sport and students in different
field. 515 pedagogical formation students studying in the departments of physical education and sport,
history, mathematics, graphic, philosophy, painting, music, business, contemporary Turkish dialects,
Turkish philology, food and beverage management, biology, nutrition and dietetics, aquaculture, physics,
nursing, English philology, hospitality management and sociology participated in this study. Academic selfefficacy scale, developed by Jerusalem and Schwarzer (1981), adapted to Turkish by Yılmaz, Gürçay and
Ekinci (2007), used to determine academic self-efficacy beliefs. Study Process Questionnaire, developed by
Biggs, Kember and Leung (2001) and adapted to Turkish by Yılmaz and Orhan (2011), used to determine
study approaches. Ohio Teacher Self-Efficacy Scale, developed by Tschannen-Moran & Woolfolk-Hoy,
adapted to Turkish by Baloğlu and Karadağ (2008), used to determine teacher self-efficacy beliefs. Collected
data was analyzed in SPSS, path analysis in AMOS. Significant differences were found between genders in
terms of surface approach (SA) and surface motivation (SM). Significant difference was found between
genders in terms of academic self-efficacy. Significant difference was found between students according to
their general academic averages (GAA) in terms of academic self-efficacy (ASE), teacher self-efficacy (TSE)
and study approaches (SA). Moreover, positive correlations were found between GAA, deep approach (DA)
and TSE while negative correlation was found between surface approach (SA) and TSE, DA, GAA. Students
in physical education and sport department reported higher scores than the others in terms of surface
approach. The analysis related to hypothesized model showed that study approaches had impact on general
academic average that had a role to increase academic self-efficacy, correspondingly teacher self-efficacy
beliefs increased.
Keywords: Self-efficacy, Study approach, teacher candidate,physical education
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THE EFFECTS OF ACADEMİC SUPPORT AND ACADEMİC MOTİVATİON ON ACADEMİC SUCCESS:
TESTİNG THE ROLE OF ACADEMİC DİSHONESTY TENDENCY İN STRUCTURAL EQUATİON
2
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3 Doç. Dr. BİLAL DUMAN - Sıtkı Koçman Üniversitesi - Eğitim Programları ve Öğretim

The aim of this study is to examine the role of academic dishonesty tendency in the effects of academic
support and academic motivation on academic success. 317 students in Faculty of Sport Sciences at Mugla
Sitki Kocman University participated in the study. Academic Dishonesty Tendency Scale, developed by
Eminoglu (2008), Academic motivation Scale, developed by Vallerand et al. (1992), adapted to Turkish by
Karagüven-Ünal (2012), Student Academic Support Scale, developed by Mazer and Thompson (2011),
adapted to Turkish by Arslan and Akın (2014) were used for data collection. General Academic Average was
used for academic success. Collected data was analyzed by using independent t test, one-way ANOVA,
Pearson Correlation test and Path Analysis in AMOS. Analysis reported significant differences between
genders in terms of Intrinsic Motivation to Know, Extrin¬sic Motivation External Regulation and
Amotivation. A structural equation model, which is proposing that academic support perception they
received from their peers and their academic motivation decreases academic dishonesty tendency and
correspondingly academic success increases, has been hypothesized in this study, however analysis results
showed that the model was rejected. Analysis showed that the academic support students perceived from
their peers and their academic motivation increased their academic dishonesty tendency, correspondingly
academic success decreased. It can be interpreted that the support students think they receive from their
peers is a tool for reaching the conclusion in the easiest way rather than an academic support.
Correspondingly, academic dishonesty tendencies of students increase, however this way students pursue
brings academic failure instead of academic success.
Keywords: Academic support, academic motivation, academic dishonesty, physical education and sport.
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SUALTI HOKEYİ SPORCULARININ SPORA KATILIM SEBEPLERİNİN İNCELENMESİ
1

Öğr. Gör. NESRİN ARSLAN - Karabük Üniversitesi - safranbolu meslek yüksekokulu
2 Yrd. Doç. Dr. SERDAR CEYHUN - Karabük Üniversitesi - spor yöneticiliği

Amaç: Spora katılım güdüsü her birey ve spor branşı için farklı özelliktedir. Bu durum kişileri spora katılmaya
yönlendiren temel nedenlerin belirlenmesinde esas noktayı oluşturur. Bu nedenle araştırmada, sualtı
hokeyi sporcularının spora katılım sebeplerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma grubunu
İstanbul ilindeki spor klüplerinden 104 sualtı hokeyi sporcusu oluşturdu. Verilerin toplanmasında Gill ve
arkadaşları (1983) tarafından geliştirilen, Oyar, Aşçı, Çelebi ve Mülazımoğlu (2001) tarafından geçerlik ve
güvenirlik çalışması yapılan “Spora Katılım Güdüsü Ölçeği” (Participation Motivation Questionnaire)
kullanıldı. Analizler: Kolmogorov-Smirnov testi ile verilerin normal dağılım gösterip göstermediği incelendi.
Ölçeğin geneli ve alt faktörlerine ilişkin betimsel istatistiklere (ortalama, standart sapma, minimum ve
maksimum değer) bakıldı. Demografik özelliklerin ölçek alt boyutları ile olan ilişkinin belirlenmesinde
Independent-Sample T-Testi (p<,05) kullanıldı. Sporcuların spor yapma sürelerine göre ölçeğe ilişkin algıları
arasındaki farklılık incelemesinde One-Way ANOVA (Tek Yönlü Varyans) analizi kullanıldı. Bulgular:
Örneklemin normal dağılım gösterdiği (p>,05), ölçeğin alt faktörleri ve geneline bakıldığında sporcuların
spora katılım güdülerinin 1 ile 1,66 puan aralığında değişerek çok önemli olduğu belirlendi. Spora katılımda
cinsiyetler arasında anlamlı fark (p<,05) görülmedi. Yaşa göre ’ yarışmak’ alt faktöründe (p=,038), sualtı
hokeyi ile ilgilenme süresine göre ‘beceri gelişimi’ hariç tüm faktörlerde, spor yapma süresine göre tüm
faktörlerde anlamlı farklılık saptandı. Sonuç: Sualtı hokeyi sporcularının ilk sırada beceri gelişimlerini
arttırmak, en son planda ise arkadaşlık kurmak için spora katılımda güdülendikleri bulundu. Yaş düzeyi daha
büyük olan sporcuların spora katılım güdülerinin yarışmak açısından daha önemli olduğu, genç olanların ise
yarışmak için daha önemsiz olduğu görüldü. Sporcuların sualtı sporu ile ilgilenme süreleri arttıkça spora
katılım güdülerine ilişkin önem düzeyinin artmakta olduğu belirlendi.
Keywords: Spora Katılım Güdüsü, Sualtı Hokeyi, Spor, Sporcu
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİME YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. FİKRET ALINCAK - Gaziantep Üniversitesi - Beden Eğitimi ve Spor

Bir toplumun gelişebilmesi toplumu oluşturan bireylerin bir takım amaç ve hedefler doğrultusunda
yetiştirilmeleri ile mümkündür. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler eğitim ortamını zaman zaman
etkilemektedir. Öğretmenlerin mesleki anlamda lisans döneminde aldıkları bilgiler zamanla geçerliğini
yitirmekte ya da bu bilgilerin etkisi azalmaktadır. Bu nedenle öğretmenler gelişen teknolojiye uyum
sağlamak için gerek genel anlamda gerekse de mesleki anlamda bir takım hizmet içi eğitimlere ihtiyaç
duymaktadırlar. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı yılın belli dönemlerinde öğretmenlerin gelişimine katkı
sağlamak amacı ile hizmet içi eğitim programları yapmaktadır. Bu çalışma, beden eğitimi öğretmenlerinin
hizmet içi eğitim programları hakkındaki düşüncelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada beden
eğitimi öğretmenlerinin; hizmet içi eğitim programına ilişkin genel düşünceleri, programın yararlarına ilişkin
düşünceleri, eğitim programının hangi alanlarda verilmesi gerektiği ile ilgili düşünceleri, eğitim programının
süresi ile ilgili düşünceleri, eğitim programının tarihlerine yönelik düşünceleri, eğitim programını sunan
eğitimcilere ilişkin düşünceleri ve eğitim programı hakkındaki önerilerinin neler olduğu belirlenmeye
çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan mülakat yöntemi kullanılarak, Gaziantep il
sınırları içerisindeki okullarda görevli 50 beden eğitimi öğretmeninden elde edilen veriler, içerik analizi
yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, beden eğitimi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ile ilgili
düşünceleri şu şekilde sıralanabilir; öğretmenlerin çoğu hizmet içi eğitim programını mesleki gelişimleri
açısından yararlı görmekte, kendilerini yenileme ve yeni bilgi elde etme açısından faydalı olduğunu
düşünmekte, planlı ve programlı yapıldığı takdirde olumlu kazanımlar sağladığı ve bununla birlikte öğretmen
niteliğini arttırdığını düşünmektedirler. Ayrıca beden eğitimi öğretmenleri, hizmet içi eğitimin programında,
spor eğitimi ve öğretim yöntemleri alanında, spor branşlarına yönelik konulara da yer verilmesinin faydalı
olacağı yönünde görüş bildirmişlerdir. Bununla birlikte hizmet içi eğitim programlarının öğretmenlerin
ihtiyaç ve beklentilerine göre planlanması ve öğretmenlerden düzenli olarak hizmet içi eğitim ile ilgili geri
dönüt alınmasının gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords: Beden eğitimi, öğretmen, hizmet içi eğitim
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MOBİL ÖĞRENMENİN TENİS TEMEL HAREKET BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
1
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Bu araştırma, tenis temel hareket becerilerinin (Forehand, Backhand, Servis) geliştirilmesinde, mobil
öğrenmenin etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma deneysel bir çalışma olup, kontrol deney
gruplu ön-test/son-test modeli, araştırmanın modelini oluşturmaktadır. 8 hafta süren çalışmaya Giresun
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde okuyan ve tenis
eğitimi görmekte olan 15 kontrol ve 15 deney grubu olmak üzere 30 öğrenciden oluşmaktadır. Ölçme aracı
olarak her iki gruba tenis temel hareketlerine ilişkin psiko-motor becerilerini ölçmede “Tenis Beceri Analizi
Gözlem Formu” ayrıca deney grubuna “Tenis Temel Hareketleri Mobil Antrenman Programı” kullanılmıştır.
Araştırmada elde edilen veriler elektronik ortama aktarılarak SPSS 22.0 istatistik paket programında
çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde Mann Whitney U testi istatistiksel tekniğinden
yararlanılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen verilere göre kontrol ve deney gruplarını oluşturan
öğrencilerin psiko-motor alana ait toplam beceri puanları karşılaştırıldığında, her iki grubun puanları
arasında anlamlı bir fark oluştuğu görülmektedir (p>0.05). Sonuç olarak; mobil öğrenme yöntemi ile tenis
temel hareketleri mobil antrenman programı uygulanan öğrencilerin psiko-motor alan becerilerinde
anlamlı düzeyde artış gözlenmiştir. Dolayısıyla tenis eğitiminde geleneksel öğrenme yönteminin yanında,
mobil öğrenme yönteminin de öğrenmeyi olumlu yönde etkilediği kanaatine varılmıştır.
Keywords: Mobil öğrenme, psiko-motor beceriler, tenis
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. GÖKMEN KILINÇARSLAN

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ
ÖĞRETMEN ÖZ-YETERİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
1
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2 Öğr. Gör. ŞENGÜL BÜYÜKBOYACI - Süleyman Demirel Üniversitesi - Eğitim Fakültesi
3 Öğr. Gör. LEYLA KODAMAN - Süleyman Demirel üniversitesi - Güzel Sanatlar fakültesi
4 Dr. RIFAT YAĞMUR - Afyon Kocatepe Üniversitesi - Spor Bilimleri fakültesi

Bu araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Spor bilimleri fakültesi öğretmen adaylarının öğretmen özyeterlik algısını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, tarama modelinde olup, betimsel bir nitelik arz
etmektedir. Araştırmanın evrenini, 2016–20117akademik yılıbahar döneminde Süleyman Demirel
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adayları oluşturmaktadır.
Araştırmada örnekleme yöntemi olarak “basit rastlantısal (tesadüfi)örnekleme yöntemi” seçilmiş ve
araştırma 58 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Bu araştırmanın verileri,Tschannen-Moran ve Hoy
(2001) tarafından geliştirilen, Capa, Cakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan “Öğretmen
Öz-yeterlik Ölçeği” ile elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS paket programı kullanılmış ve
verilerin analizi frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t testi, tek yönlü
varyans analizi (anova) testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular öz yeterlilik algıları
Cinsiyet ve öğretmenlik yapıp yapmadıklarına yönelik ikili karşılaştırmaya tabi tutulmuştur. Yapılan
karşılaştırmalarda Cinsiyete bağlı olarak Öğretim Stratejileri Yönelim Ölçeği boyutunda anlamlı fark olduğu
tespit edilirken diğer boyutlarda ve ölçekten alınan toplam boyutlarda herhangi anlamlı bir fark tespit
edilememiştir. Bunun yanında öğretmen adaylarının bu mesleği yapıp yapmadıklarına bağlı
karşılaştırmalarda ise Sınıf Yönetimi Öz yeterlilik Ölçeği boyutunda anlamlı fark tespit edilmiş, diğer
boyutlarda herhangi anlamlı bi fark tespit edilememiştir. Öğretmen adaylarının akademik başarı notlarına
göre karşılaştırma yapılmış olup, öz yeterlilik algıları üzerinde herhangi bir anlamlı fark oluşturmadığı tespit
edilmiştir.
Keywords: Spor, Öz-yeterlik, Öğretmen öz-yeterliği, öğretmen öz-yeterlik algısı, öğretmen adayları, Fakülte
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Bu çalışmanın amacı, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim gören öğrencilerin
üniversitedeki yaşam kalitesine ilişkin algılarının kişisel değişkenlere göre karşılaştırılmasıdır. Bu araştırma,
tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim öğretim yıllında Selçuk
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim gören toplam 231 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmadaki
veriler, “Doğanay ve Sarı” tarafından 2004 yılında geliştirilmiş olan “Üniversite Yaşam Kalitesi Ölçeği” (ÜYKÖ)
ve araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. ÜYKÖ 7 faktörde
toplanan 33 maddeden oluşan bir ölçektir. Araştırmanın analizinde T testi ve ANOVA testleri kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda öğrencilerinin Üniversite Yaşam Kalitesi Ölçeği alt boyut puan ortalamalarının cinsiyet
değişkenine göre farklılaşmadığı belirlenirken, yaş değişkenine göre 22-24 yaş grubundaki öğrencilerin, 2527 yaş grubu öğrencilere göre öğrenci-öğretim elemanı iletişimi alt boyutunda ve gelecek alt boyutunda 2224 yaş grubundaki öğrencilerin lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca yaşam kalitesi alt
boyutlarından öğrenci-öğretim elemanı iletişimi ve gelecek alt boyutlarında bölüm değişkenine göre beden
eğitimi ve spor öğretmenliği öğrencileri ve rekreasyon öğrencileri arasındaki farklılık beden eğitimi
öğretmenliği öğrencileri lehine anlamlı bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Üniversite Yaşam Kalitesi, Spor
Bilimleri Fakültesi Öğrencileri Determination of Perceptions Related to University Life Quality of Students
of Seljuk University Sports Sciences Faculty The aim of this study is to compare the perceptions of the
students living in the University of Sport Sciences at Selcuk University according to their personal variables.
This research is a descriptive study in the screening model. The study's universe constitutes a total of 231
students studying at the Faculty of Sports Sciences of Selçuk University in the academic year of 2016-2017.
The data in the study were collected using the "University Quality of Life Scale" developed by Doğanay and
Sarı in 2004 and the personal information form developed by the researchers. ÜYKÖ is a measure of 33
items collected in 7 factors. In the analysis of the study, t test and ANOVA tests were used. As a result of
the research, it was determined that the students' average scores of the University Quality of Life Scale
subscale did not differ according to the gender variable, while the age group of 22-24 age group, 25-27 age
group was in the student-instructor communication subscale and 22-24 age group Significant differences
were found in favor of students. In addition, the difference between the quality of life sub-dimensions of
student-instructor communication and the sub-dimensions of future sub-dimensions of physical education
and sport teachers and recreation students was found to be significant for physical education teachers.
Keywords: Üniversite Yaşam Kalitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencileri
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FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN BESYO ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİ İLE
ATILGANLIK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Y. Lisans Öğr. MEVLÜT GÖNEN - Akdeniz Üniversitesi - Spor Yönetim ABD
Doç. Dr. HASAN ŞAHAN - Akdeniz Üniversitesi - Spor Yönetim Bilimleri ABD

1
2

Özet Bu çalışma; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin, iletişim beceri düzeyleri ile atılganlık
düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 2013-2014 eğitim öğretim döneminde Akdeniz
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, spor yöneticiliği,
antrenörlük eğitimi ve rekreasyon bölümlerinin değişik sınıflarında öğrenim gören 229 kadın ve 191 erkek
olmak üzere toplam 420 öğrenci katılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin toplanması
amacı ile araştırmada, kişilerarası ilişkilerde atılganlığın ölçülmesi amacıyla Spencer Rathus tarafından
(1973) geliştirilip, Nilüfer Voltan Acar tarafından Türkçeye çevrilerek, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
yapılan, Rathus Atılganlık Envanteri ve öğretmen adaylarının algılanan iletişim becerilerini değerlendirmek
için, Korkut (1996) tarafından geliştirilen, daha sonra üniversite öğrencilerine uyarlanan İletişim Becerilerini
Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ) kullanılmıştır. Sonuç olarak, elde edilen bulgular doğrultusunda beden eğitimi
ve spor yüksekokulu öğrencilerinin atılganlık düzeylerine ilişkin olarak cinsiyet, yaş, anne-babanın eğitim
düzeyi, ikamet edinilen yer, spor yapma sıklığı, spor türü, gelir düzeyi ve ilgi alanı değişkenleri açısından
istatistiksel bakımdan anlamlı düzeyde farklılaşma saptanmıştır. İletişim becerisi düzeyi açısından
incelendiğinde ise, yaş, anne-baba eğitim düzeyi, ikamet edilen yer, spor türü, takım ya da bireysel spor
yapma durumu, gelir durumu ve ilgi alanı değişkenleri açısından istatistiksel anlamda anlamlı düzeyde
farklılaşma saptanmıştır.
Keywords: İletişim, Beceri, Atılganlık
Corresponding Author: Doç. Dr. HASAN ŞAHAN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE ALT DÜZEYLERİNE SPORUN ETKİSİ
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Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin sürekli öfke düzeyleri üzerindeki sporun etkisi incelenmiştir.
Çalışma grubunu Selçuk Üniversitesi’nde öğrenim gören ve 101 erkek ve 99 kadın öğrenci oluşturmuştur.
101 spor yapan 99 spor yapmayan bireylerin sürekli öfke düzeyleri, Özer (1994) tarafından Türkiye
uyarlaması yapılan Sürekli Öfke – Öfke İfade Tarz Ölçeği’nin “Sürekli Öfke Alt Ölçeği” ile ölçülmüştür. Verileri
analiz ederken değerlerin normal dağılıma uygunluğu ve varyans eşitliğine bakılarak parametrik veya
parametrik olmayan testlerin uygulanabilirliğine karar verilmiştir. Veriler için normal dağılıma uygunluk testi
Kolmogorov-Smirnov testi kullanılarak, yine varyans homojenliği için levene testi kullanılarak test edilmiştir.
Sonuç olarak; Spor yapan bireyin, yapmayan bireye göre sürekli öfke alt ölçeği puanı daha yüksektir.Öfke
içe alt ölçeği puanı için P=0,021<0,05 olduğundan fark anlamlı bulunmuştur. Buna göre spor yapan bireyin,
yapmayan bireye göre öfke içe alt ölçeği puanı daha yüksektir. Spor, üniversite gençliğinin sürekli öfke
düzeyini yükseltirken, öfkenin bastırılmasında etkin rol oynamıştır. Erkek ve kadın bireylerin öfke dışa alt
ölçeği için P değeri=0,000<0,05 olduğundan fark anlamlı bulunmuştur. Buna göre Erkek bireyin, kadın bireye
göre öfke dışa alt ölçeği puanı daha yüksektir. Erkeklerin kadınlara göre öfkelerini daha kolay ifade
edebildikleri söylenebilir. Baba Meslek değişkeninin Sürekli öfke alt ölçeği puanının farklı olup olmadığının
testi için yapılan Anova testi sonucunda Sürekli öfke alt ölçeği puanları için P değeri=0,027<0,05 olduğundan
fark anlamlı bulunmuştur.
Keywords: Öfke ölçekleri, üniversite öğrencisi, ergen, spor yapan, spor yapmayan
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SPORUN İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN DEPRESYON DÜZEYLERİNE ETKİSİ
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Bu çalışmanın amacı ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin depresyon düzeylerine sporun ve egzersizin
etkilerini incelemektir. Araştırma grubunu ilköğretim çağında spor yapan (amatör sporcu, okul takımlarında
oynayan vb.) 104 öğrenci ile spor yapmayan 99 öğrenci olmak üzere toplam 203 öğrenci oluşturmuştur.
Çalışmada veri toplama aracı olarak Maria Kovaks’ ın (1979) Beck Depresyon Ölçeğini (1961) kaynak alarak
geliştirdiği “Çocukların Depresyon Ölçeği (ÇDÖ)” kullanılmıştır. Deneklerin depresyon düzeyini ölçmek için
verileri analiz ederken değerlerin normal dağılıma uygunluğu ve varyans eşitliğine bakılarak parametrik veya
parametrik olmayan testlerin uygulanabilirliğine bakılmıştır. Veriler için normal dağılıma uygunluk testi
Kolmogorov-Smirnov testi kullanılarak, yine varyans homojenliği için Levene testi kullanılarak test edilmiştir.
Parametrik testlerin uygulanabilmesi için aynı anda hem normal dağılıma uygunluğu hemde varyans
homojenliği gereklidir. Verilerin normal dağılmaması yada homojen varyanslı olmaması parametrik olmayan
testleri kullanmayı gerektirir. Yapılan Kolmogorov-Smirnov testi ve Levene testi sonucunda verilerin analizi
için Parametrik testlerden ikiden fazla grup için ANOVA(Tek Yönlü Varyans Analizi) Testi, bağımsız iki grup
için bağımsız iki örneklem T testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 15 İstatistik Paket Programı
kullanılmıştır. Spor yapan ve yapmayan bireylerin depresyon puanlarının farklı olup olmadığının tespiti için
yapılan bağımsız iki örneklem T testi sonucunda P değeri=0,039<0,05 olduğundan fark anlamlı bulunmuştur.
Buna göre spor yapmak depresyon puanını etkilemektedir. Spor yapan bireylerin depresyon puanları
yapmayan öğrencilere göre daha düşük bulunmuştur. Diğer kardeş sayısı, yaş, öğrenim durumu, anne
meslek, baba meslek, anne eğitim, baba eğitim, gelir ve cinsiyet değişkenlerinin depresyon puanları
kıyaslanmış P değeri>0,05 olduğundan anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sonuç olarak bu verilere göre
ilköğretim çağı çocukların depresyona girmemeleri ya da depresyonun olumsuz etkilerini azaltmada spor ve
egzersiz önemli bulunmuştur. Ayrıca çocukların spora yönlendirilmesi ergenlik dönemine hazırlık açısından
da önemi vurgulanmalıdır.
Keywords: Spor, egzersiz, çocuk, depresyon
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PROFESYONEL VOLEYBOLCULARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ İNCELENMESİ
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2

Giriş ve Amaç: Organizmanın strese verdiği tepkiler bireysel olarak farklılık göstermektedir. Yaşanan stres,
kişide olumlu ve olumsuz etkilere yol açmaktadır. Kişi, karşılaştığı stres karşısında harekete geçmekte ve
mücadele etmeye başlamaktadır. Bu araştırmanın amacı profesyonel voleybolcuların maç öncesi stresle
başa çıkma tarzlarını ortaya koymaktır. Yöntem: Araştırmanın evrenini Türkiye’deki 3. ligde oynayan
voleybolculardır. Araştırmanın örneklemini ise 2016-2017 sezonunda 3. ligde oynayan rastgele örneklem
yöntemi ile seçilmiş 100 (69 Kadın, 31 Erkek) sporcu oluşturmuştur. Ölçek, sporculara maçtan 30 dk önce
uygulanmıştır. Araştırmada Folkman ve Lazarus (1980) tarafından geliştirilen, Stresle Başa Çıkma Stratejileri
(tarzları) Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 30 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe uyarlaması Şahin ve Durak
(1995) tarafından yapılmıştır. Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .77 olarak bulunmuştur. Elde edilen
verilerin analizinde Independent Samples T testi ve iki gruptan fazla durumda tek yönlü varyans analizi (One
Way Anova) testi kullanılmıştır. Bulgular: Alt boyutlardan olan kendine güvenli yaklaşımda değerler
ortalamanın üstündedir. Buna karşın araştırmada, cinsiyet ve yaşa göre istatistiksel olarak anlamlı bir farka
ulaşılamamıştır. Sonuç: Maç öncesinde sporcuların çok stresli olmadığı ve buna bağlı olarak stresi yenmek
için bir strateji belirlemedikleri söylenebilir. Bu durum maçın önemiyle ya da oynanan lig ile ilgili olabilir.
Stresle başa çıkma tarzlarının daha net ortaya konması için başka araştırmalarda örneklem sayısının
arttırılması ve daha üst liglere ölçek uygulanması önerilmektedir.
Keywords: Voleybol, Stres, Sporcu
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİ REKREATİF FAALİYETLERE
KATILMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
Doç. Dr. İBRAHİM BOZKURT - Selçuk Üniversitesi - Beden Eğitimi ve Spor
Yrd. Doç. Dr. FERHAT ÜSTÜN - Selçuk Üniversitesi - Beden Eğitimi ve Spor
3 Araş. Gör. NAZLI DENİZ YILMAZ - Selçuk Üniversitesi - Beden Eğitimi ve Spor
1

2

Bu çalışmanın amacı, Selçuk Üniversitesi’nde eğitim gören Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin boş
zamanlarını nasıl değerlendirdikleri, hangi rekreatif etkinliklere katıldıkları ve bu aktivitelere katılmalarını
motive eden faktörleri belirleyerek çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çalışmaya Selçuk
Üniversitesi’nde 2016-2017 öğretim yılında eğitim gören 221 öğrenci (138 Erkek, 83 Kadın) gönüllü olarak
katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Pellettier ve ark. tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması
ve geçerlik ve güvenirlik çalışması Güngörmüş tarafından yapılan “Serbest Zaman Motivasyon Ölçeği”
kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe versiyonu 7 alt boyut ve 28 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin toplam iç
tutarlılık katsayısı .80 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada verilerin analizi için SPSS 22.0 paket program
kullanılmıştır. Demografik özelliklerin dağılımı için frekans ve % analizi kullanılmış olup, grupların
karşılaştırılmasında: ikili gruplar için Bağımsız Örneklemler t-testi, 2’den fazla olan grupların
karşılaştırılmasında ANOVA kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda
öğrencilerin “Serbest Zaman Motivasyon Ölçeği” alt boyut puan ortalamalarının cinsiyet, yaş, akademik
başarı durumu ve ikamet yeri değişkenlerine göre anlamlı farklılık gözlenmezken, sınıf, gelir düzeyi ve
haftalık boş zaman süresine göre değerlendirildiğinde anlamlı fark gösterdiği tespit edilmiştir.
Keywords: Serbest Zaman, Motivasyon, Spor Bilimleri Öğrencileri
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “REKREATİF FAALİYET “ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK
ALGILARI
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Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin “Rekreatif faaliyet ” kavramına ilişkin sahip oldukları algıları
metaforlar yardımıyla ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 2016-2017 eğitim-öğretim yılında,
Selçuk Üniversitesinde öğrenim gören toplam 562 öğrenci katılmıştır. Araştırmada olgubilim deseni
kullanılmış ve veriler içerik analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırmanın verileri, üniversite öğrencilerinin
“rekreatif faaliyet… gibidir; çünkü…” cümlesini tamamlamasıyla elde edilmiştir. Araştırmanın bulgularına
göre: (1) Öğrenciler “Rekreatif faaliyet kavramına ilişkin toplam 64 adet geçerli metafor üretmişlerdir. (2)
Bu metaforlar, ortak özellikleri bakımından irdelenerek 6 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır.
Araştırmanın sonucunda, rekreatif faaliyet” kavramını, üniversite öğrencilerinin % 18.50’si “Fiziksel aktivite”
; %10.49’u “Sanatsal Açıdan Aktivite” ; %39.14 ‘ü “Hayatın anlamı ve Sevginin ifadesi” ; %16.89’u “Zevk
alınan duygusal haz verici aktivite” ;% 3,20’si “Sağlıklı olmak ve iyileşmek olarak “ ifadesi olarak algıladıkları
görülmüştür. Sonuç olarak metaforlar, üniversite öğrencilerinin “Rekreatif faaliyet kavramına ilişkin sahip
oldukları algıları anlamada ve açıklamada, önemli birer araştırma aracı olarak kullanabilir.
Keywords: Rekreatif faaliyet,metaforlar,üniversite öğrencileri
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BASKETBOL LİGİNDE MÜCADELE EDEN TÜRK VE YABANCI KADIN BASKETBOLCULARIN
PERFORMANS VE VERİMLİLİK PUANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
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Bu çalışma ile Basketbol Liginde mücadele eden basketbol takımlarında yer alan, Türk ve Yabancı uyruklu
kadın basketbolcularının performans değerleri ve verimlilik oranları arasındaki değişimlerin incelenmesi
amaçlanmaktadır. Araştırmanın evren ve örneklemi 2012-2016 yılları arasındaki dört sozanda mücadele
eden 500’ü Türkiye ve 300’ü yabancı uyruklu kadın basketbolcu oluşturmuştur. Oyunculara ait değerler,
Türkiye Basketbol Federasyonu Kadınlar Basketbol Ligi Internet adresinden elde edilmiştir. Oyuncularının
verimlilik puanları John Hollinger tarafından geliştirilen formül yardımı ile hesaplanmıştır. Oyunculara ait
performans ve verimlilik puanı değişimlerinin tespitinde “Independent Samples t test” ve “One-way Anova”
kullanılırken, farklılığın hangi gruplardan kaynaklındığı ise tukey testi ile belirlenmiştir. Performans değerleri
incelendiğinde dört sezonda yabancı uyruklu kadın basketbolcuların Türk oyunculara göre daha yüksek
ortalamalara sahip olduğu, bu değişimlerin istatistiksel açıdan da anlam taşıdığı belirlenmiştir (P<0.05). Türk
oyuncuların verimlilik puanı (17,40 ± 6,98) Yabancı Ülke oyuncularının verimlilik puanlarına (39,14 ± 10,56)
göre düşük bulunmuş bu değişim istatistiksel açıdan da anlamlı bulunmuştur (P<0.05). Türkiye Kadınlar
Basketbol Liginde son dört sezonunda mücadele eden Yabancı Ülke oyuncularının performans ve Verimlilik
puan değerleri dikkate alındığında, takımlarına Türk oyunculara göre daha fazla katkı sağladıkları
söylenilebilir.
Keywords: Basketbol, Kadın Basketbol, Performans, Verimlilik
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1

Bu çalışma; ferdi ve takım sporcuların başarı durumları ile duygular için söz yokluğu şeklinde dilimize
çevrilmiş olan aleksitimi arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacı ile yapılmıştır. Bu bağlamda aleksitimik
kişiliğe sahip sporcular ile bu kişiliğe sahip olmayan sporcuların performansları arasındaki farklılıklar
konusunda öngörülerde bulunulacaktır. Başlangıçta psikosomatik hastalarda görülen belirtilerin
açıklanması amacıyla ortaya atılan aleksitimi kavramı, zaman içinde, yapılan çalışmalar sonucunda farklı
patolojik gruplarda ve sağlıklı insanlarda da görülebilecek bir kişilik özelliği olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Bireylerin duyguları tanımada, ayırt etmede ve ifade etmede yaşadığı güçlüğü tanımlayan aleksitimi ile ilgili
birçok çalışma bulunmaktadır. Literatürde yapılan araştırmalar, aleksitimik bireylerin dünyayı algılama,
anlamlandırma, düşünce ve davranışlarına etki ettiği, duygusal ve bilişsel yapılanmalarında önemli bir etkiye
sahip olduğunu göstermektedir. Aleksitimik bireyler duygularını ifade etmek için uygun kelimeler bulmada
güçlük çekerler, bitmek bilmeyen fiziksel belirti anlatırlar, konuşmaları tekrarlayıcı ve ayrıntılıdır, bağımlılık
ya da mesafe koyma ile kendini gösteren kişilerarası ilişkilere sahiplerdir, nadiren hayal kurarlar ve düşlem
yaşantıdan yoksunlardır. Sportif aktiviteye katılmanın yalnızlık duygusunu azaltmaya yardımcı olabileceği ve
bu nedenle spor yapmaya teşvik edilmesi gerektiği ve hatta uğraştığı spor branşının kendine has psikolojik,
sosyolojik ve fizyolojik karakteristik özellikleri ile ilişkilendirilebileceği düşüncesinden hareketle
aleksitiminin spor üzerine olumlu etkilerinin araştırılması ve spor branşları arasında olası etkilerinin
değerlendirmesi, aleksitimi ve spor arasında ilişki olabileceği düşüncesi ile literatüre ve bilime katkı
sağlayabileceği beklenmektedir.
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SPOR TOTO SÜPER LİG SÜLEYMAN SEBA SEZONUNDA ATILAN GOLLERİN ANALİZİ
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Takımları incelediğimizde 306 müsabaka sonunda Süleyman Seba sezonunda atılan toplam 873 golün %83,0
gibi büyük bir bölümü ceza sahası içerisinden atılırken %17,0’ı ise ceza sahası dışından atılmıştır. Takımları
incelediğimizde 306 müsabaka sonunda Süleyman Seba sezonunda atılan gollerin gol vuruş tekniğine
bakıldığında gollerin %81,2’si ayak ile atılırken %18,8’i ise kafa ile atıldığı görülmektedir. Bunun yanında
temas sayıların bakıldığında da gollerin %69,3’ünün 1 temas ile atıldığı, %20,4’ünün 2 temas ile ve
%10,3’ünün de 3 ve üzeri temas ile atıldığı görülmektedir. Takımları incelediğimizde 76.-90. dakika zaman
aralığında gol olma olasılığı, aslında diğer zaman aralıklarındaki gol olma olasılığından çok yüksektir. Çünkü
hakemler ilaveleri (ek süreleri) bu aralığa eklemektedirler. Buna takımların kondisyon durumunu da
ekleyebiliriz. 76-90. dakikalar arasında takımların fizik güçlerinin azalmasından bu dakikalar arasında daha
çok gol olduğunu söyleyebiliriz. Takımları incelediğimizde 306 müsabaka sonunda Süleyman Seba
Sezonunda atılan 873 golün %41,6’sı organize hücum şeklinde gerçekleşirken %21,3’ü ise geçişler şeklinde
gerçekleşmiştir. Ligdeki gollerin %11,7’si kornerden atılırken, %12,6’sı serbest vuruş, %8,0’ı penaltı ve %4,8’i
de taç atışı aracılığıyla atılmıştır. Takımları incelediğimizde 306 müsabaka sonunda Süleyman Seba
Sezonunda atılan gollerin %43,8’inin gol başlangıç bölgesi golü atan takımın yarı sahasında iken %56,2’sinin
ise gol başlangıç bölgesi rakip takımın yarı sahasında olmaktadır. Çalışmanın sonucunda atılan ve yenilen
gollerdeki hücum organizasyonlarının yapısının belirlenmesine yönelik yaptığımız çalışmada elde edilen
verilerin futbolun karakteristiğini belirlemede ve futbolda uygulanacak maça yönelik antrenman modelleri
oluşturulmasında katkı sağlayacağı düşünülmektedir
Keywords: Analiz, Futbol, Gol, Süper Lig
Corresponding Author: Doç. Dr. HAMDİ PEPE
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Bu çalışmaya 19 – 24 yaş aralığına sahip 2 farklı branşta aktif olarak spor yapan 10 bisikletçi ve 10 güreşçi
olmak üzere toplamda 20 erkek sporcu gönüllü olarak katıldı. Araştırma Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu 75. Yıl Spor Salonunda gerçekleştirildi. Daha önceden belirli bir protokole göre kasete
kaydedilmiş 20 metre mekik koşu kasedi kullanılarak, 2 ayrı gruptan oluşan farklı branşlardaki sporculara 20
metre mekik koşu testi yapmadan önce ve hemen sonra ön kol dirsek venasından kan örnekleri alındı, bu
örneklerden belirtilen serum hormon düzeylerine bakıldı. Çalışma protokolü Selçuk Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu etik kurulu tarafından onaylandı. Çalışmada güreş ve bisiklet branşındaki
sporcuların aerobik egzersiz öncesi ve sonrası kortizol, insülin ve glukagon seviyeleri ortalamaları
karşılaştırmalarında bağımlı iki farklı ölçüm setine ait puanlar arasındaki farkın önemliliğini test eden
Wilcoxon Testi ve iki bağımsız gruplarda farkın önemliliğini test eden Mann Whitney U testi kullanılmıştır.
Çalışma kapsamına alınan tüm sporcuların yaşları ortalaması 21,75±1,91, boy uzunlukları ortalaması
176,95±5,36 cm ve vücut ağırlıkları ortalaması ise 74,15±11,21 kg' dir. Kortizol seviyeleri ortalaması istirahat
halindeyken 7,72±1,48 µg/dl’den aerobik egzersiz sonrası 10,05±2,06 µg/dl’ye yükselmiştir (p<0.05). İnsülin
seviyeleri ortalaması istirahat halindeyken 14,07±5,84 uU/ml’ den aerobik egzersiz sonrası 8,03±2,53
uU/ml’ye düşmüştür (p<0.05). Glukagon seviyeleri ortalaması ise istirahat halindeyken 94,28±12,74
ng/L’den aerobik egzersiz sonrası 112,54±16,74 ng/L’ye yükselmiştir (p<0.05). Araştırmadan elde edilen
bulgular doğrultusunda; aerobik egzersiz hem güreş hem de bisiklet branşındaki sporcuların kortizol ve
glukagon seviyelerini yükseltirken, insülin seviyelerini düşürmüştür.
Keywords: Aerobik egzersiz; Elit sporcular; Glukagon; Kortizol; İnsülin
Corresponding Author: Doç. Dr. HAMDİ PEPE
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DETERMINATION OF BOTANICAL PROPERTIES TO BE USED IN DEFINITION OF MULBERRY
VARIETIES
1 Uzman ERDOĞAN ÇÖÇEN - Apricot Research Institute - Malatya / Turkey Yrd. Doç. Dr. HASAN PINAR - Seyrani Faculty of Agriculture - Erciyes University Kayseri / Turkey 3 Doç. Dr. AYDIN UZUN - Seyrani Faculty of Agriculture - Erciyes University Kayseri / Turkey 4 Araş. Gör. MEHMET YAMAN - Seyrani Faculty of Agriculture - Erciyes University Kayseri / Turkey 5 Uzman YÜKSEL SARITEPE - Apricot Research Institute - Malatya / Turkey 6 Uzman REMZİ KOKARGÜL - Apricot Research Institute - Malatya / Turkey 2

Mulberry is grown in many parts of the world due to its high adaptability to different climatic and soil
conditions. Due to the nutritional properties of the mulberry leaves, scientific studies on mulberry
concentrate more on the leaf properties, but the interest in mulberry fruit is increasing due to the fact that
the fruit is rich in phenolic materials. Although there are many registered cultivars in other fruit varieties,
studies for registration on mulberry varieties are limited. While there are UPOV criteria to be used in
defining variety characteristics documents in many kinds of fruit, there is no such document for mulberry.
It is important to determine the characteristics that can be used to identify mulberry varieties in terms of
breeding practices and breeding techniques. This study was carried out in the national mulberry genetic
resources in Malatya Apricot Research Institute in 2015-2016. There are 75 mulberry genotypes in total, 63
of which are collected from different regions of Turkey and 12 of which are from different countries. In the
scope of this study, observations, measurements and weighing were carried out to determine the
characteristics of trees, shoots, leaves, flowers and fruits in these genotypes. At the end of the study, a total
of 36 character property documents, 3 in tree habitat characteristics, 3 in annual shoot characteristics, 10
in leaf structure, 14 in fruit characteristics, 3 in floral structure and 3 in phenological properties were
produced. Although this document, which was created at the end of the study, is an initial study for the
mulberry plant and can be used for breeding studies, it is evaluated that it is appropriate to reconsider and
develop the mulberry variety specification document for each mulberry species.
Keywords: Mulberry, Genetic resource, Variety, Morphology
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PHENOLOGICAL AND POMOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TURKISH SEEDLESS WHITE
MULBERRY (MORUS ALBA L.)
2

1 Uzman ERDOĞAN ÇÖÇEN - Apricot Research Institute - Malatya / Turkey Yrd. Doç. Dr. HASAN PINAR - Seyrani Faculty of Agriculture - Erciyes University Kayseri / Turkey 3 Doç. Dr. AYDIN UZUN - Seyrani Faculty of Agriculture - Erciyes University Kayseri / Turkey 4 Uzman YÜKSEL SARITEPE - Apricot Research Institute - Malatya / Turkey 5 Uzman AHMET ASLAN - Apricot Research Institute - Malatya / Turkey 6 Uzman OKTAY TURGAY ALTUN - Apricot Research Institute - Malatya / Turkey -

There are more than 400 years of history of mulberry cultivation in Anatolia, which is the motherland of
many fruit species and natural spreading area. Mulberry genotypes collected from different regions of
Turkey are kept in the mulberry genetic resources parcel of Malatya Apricot Research Institute. In this study
carried out in 2015-2016, it was aimed to determine the phenological and pomological properties of 19
seedless mulberry genotypes in the institute. In the study; full bloom on 27 April (Poser 24-07) - 3 May (24
MRK 02), the beginning of harvest were on May 15 (Poser 24-07) - 31 May (Yediveren 24-08), and the end
of harvest were between July 5 (Angut 009) - 30 August (Yediveren 24-08) were determined. In pomological
analysis; the average fruit weight were 0,77 g (Angut 009) - 2.46 g (Poser 24-07) and fruit stem length were
5.56 mm (44 MRK 05) - 11.07 mm (Meloz 0010), TSS values were 15.50% (Topu Beyaz 1) - 29.60% (Angut
009), TA values were 0.06 % (44 MRK 05) - 0.37 % (24 MRK 01). In the study dry fruit yield were 15.79 % (44
KE 10) - 39.94 % (Angut 009) and L color value of dry fruit were changed between 25.97 (Poser 24-07) 50.20 (İstanbul Dutu 24-12). At the end of the study, the Poser 24-07 genotype emerged with early season
variety and table consumption, Yediveren 24-08 genotype with late season variety and Istanbul Dutu 24-12
genotype with its drying feature. Findings obtained from this study can be evaluated in terms of the
establishment of variety advice for new orchard establishing and breeding programs.
Keywords: Mulberry, Genetic resources, Phenology, Pomology
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DETERMINATION OF SOME PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF WALNUT GENOTYPES
FROM SELECTED NATIVE IN THE UŞAK/TURKEY
1 Doç. Dr. ERCAN YILDIZ - Uşak Üniversitesi - Bahçe Bitkileri ABD
Öğr. Gör. Dr. VOLKAN OKATAN - Uşak Üniversitesi - Bahçe Bitkileri ABD
3 Yrd. Doç. Dr. AYŞEN MELDA ÇOLAK - Uşak Üniversitesi - Bahçe Bitkileri ABD
4 Y. Lisans Öğr. MEHMET UYGAR TÜRK - Uşak Üniversitesi - Bahçe Bitkileri ABD
2

This study was conducted out to determine genetic variability and select superior walnut types within
seedling population between 2015-2017 years in the Uşak province. During the study, walnut seedling trees
were evaluated for late flowering, lateral bud fruitfulness, blight and antracnosis tolerance and high quality
fruits. In the study, a large number walnut genotypes in Uşak were screened according to selection criteria
and after evaluation 53 promising walnut types were selected as cultivar candidate among genotypes. In
the selected genotypes, fruit weight ranged from 6.00 to 14.12 g, kernel weight ranged from 2.45 to 6.59 g
and kernel percent varied from 35.76 to 57.31%. Fruit length of selected types were found between 26.14
and 42.47 mm, fruit width between 23.40 and 32.21 mm, fruit height between 24.22 and 34.53 mm, shell
thickness between 1.47 and 3.23 mm. Ease of kernel removal of selected types were found generally
medium. It was determined that light kernel color was 39.6% of fruits. The contents of protein (12.38 23.50 %), fat (54.68 - 68.34%) and ash (1.00 - 2.92 %) were determined as the quantity in the selected
genotypes. In conclusion, some of these selected genotypes can be recommended for the farmers in the
region.
Keywords: walnut, fruit properties, genetic resources, selection
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UŞAK İLİ MEYVE ÜRETİCİLERİ İÇİN YENİ BİR MEYVE TÜRÜ: ASYA ARMUDU (PYRUS PYRİFOLİA
NAK.)
2

1 Doç. Dr. ERCAN YILDIZ - Uşak Üniversitesi - Bahçe Bitkileri ABD
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Ülkemizde yaklaşık 3.5 milyon ton dolaylarında üretimi gerçekleştirilen yumuşak çekirdekli meyve grubu
içerisinde armut üretiminin payı yaklaşık %13’tür. Armut yetiştiriciliği tüm bölgelerimizde yapılmasına
rağmen, üretimimizin yaklaşık %47’si Marmara Bölgesinden sağlanmaktadır. Bu çalışma, Ege Bölgesinde yer
alan Uşak ilinde üreticiler açısından yeni bir tür olan Asya armudu yetiştiriciliğinin genel durumunun
belirlenmesi amacıyla üreticilerle anket yapılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, meyve bahçelerinin
%50’sinin 2-3 yaşlı henüz tam verime yatmamış bahçeler olduğu belirlenmiştir. Asya armudu yetiştiriciliği
yapılan bahçelerin büyüklüğü 5.1 ile 19.9 dekar arasında değişirken, bunların %50’sinin 10 dekardan küçük
olduğu tespit edilmiştir. Bahçe tesisinde üreticilerin %50’si 3x4 m dikim mesafelerini tercih ederken, çeşit
olarak tüm bahçelerde Kosui çeşidinin yer aldığı belirlenmiştir. Üreticilerin tamamı bahçelerini suladıklarını
ifade ederken, sulama sistemi olarak damla sulama tercih edilmiştir. Bahçelerin tamamında toprak işleme,
gübreleme ve budama gibi kültürel ve teknik işlemler uygulanmaktadır. Verime yatmış bahçelerde
üreticilerin %62.5’i bahçelerinden her yıl düzenli ürün alamadıklarını, bunda en büyük payın %60 ile ilkbahar
geç don zararının etkili olduğunu belirtmiştir. Üreticilerin %71’i ürünlerini tüccar-komisyon aracılığı ile
pazarladıklarını, diğerleri ise bölge halk pazarlarında kendilerinin sattıklarını belirtmişlerdir.
Keywords: Asya armudu, yetiştiricilik, potansiyel, öneriler, sorunlar
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ASMA FİDANLARIN GELİŞİMİ VE MİNERAL MADDE ALIMI ÜZERİNE IBA (INDOL BÜTRİK ASİT)
UYGULAMALARININ ETKİLERİ
2
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Bu çalışma indol butyric acid dozlarının IBA (0, 500, 1000 ve 2000 ppm) altı asma çeşidi (R. Globe, Black
Seedles, Trakya İlkeren, Crimson Seedles, Michele Palieri ve Alphonse Lavalle) çeliklerinin kök gelişimi ve
mineral madde alımı üzerine etkilerini belirmek için yürütülmüştür. Çalışma Tesadüf Blokları Deneme
Desenine göre 3 tekrarlı olarak bir saksı çalışması olarak yürütülmüştür. Her saksıda bir asma çeliği dikilmiş
ve bitkilerin gelişimleri sağlanması için her saksıya 200 ppm N, 80 ppm P2O5 ve 125 ppm K2O verilmiştir.
Bitkilerde yaprak sayısı, kök ve gövde yaş ve kuru ağırlıkları ölçülmüş, yaprak klorofil miktarları ve bitkinin
yapraklarında azot, fosfor ve potasyum kapsamlarına bakılmıştır. IBA dozları artıkça bitkilerin kök ağırlıkları
ve yaprak ağırlıklarında önemli artışlar gerçekleşmiştir. Bitkilerin topraktan kaldırdığı N, P ve K miktarları
kontrole gore 1000 ve 2000 ppm IBA uygulamalarında artış göstermiştir. İncelenen özellikler üzerine
çeşitlerin etkisi önemli bulunmuştur. IBA uygulamasının yapıldığı bu çalışmada 2000 ppm IBA uygulamasıyla
asma fidanları daha fazla biyokütle elde etmiş olup aynı zamanda besin elementi alımıda artmıştır.
Keywords: Asma, IBA, kök gelişimi, mineral madde alımı
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BEYAZ NEKTARİN GENOTİPİ MEYVELERİNDE DÖNEMSEL AROMA GELİŞİMİNİN İZLENMESİ
1 Yrd. Doç. Dr. ENGİN GÜR - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Bahçe Bitkileri
Yrd. Doç. Dr. NESLİHAN EKİNCİ - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Bahçe Bitkileri
3 Araş. Gör. MEHMET ALİ GÜNDOĞDU - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Bahçe Bİtkileri
4 Prof. Dr. MURAT ŞEKER - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Bahçe Bitkileri
2

Beyaz Nektarin sadece Çanakkale’de yoğun bir şekilde yetiştiriciliği yapılan rengi, tadı ve aroması
bakımından diğer çeşitlerden farklı özellikler taşıyan, pazarlama değeri çok yüksek olan önemli bir
nektarindir. Yapılan çalışmalarla sert çekirdekli meyve tür ve çeşitleri içinde en yüksek aroma yoğunluğuna
ve zengin bileşik profiline sahip genotip olarak belirlenmiştir. Ülkemize özgü bu önemli meyve özellikle sert
çekirdekli meyve türlerinde aroma genetiği ve biyokimyasının değerlendirilmesi açısından son derecede
uygun özelliklere sahiptir. Aroma, şeftali ve nektarinlerin en önemli meyve özellikleri arasında yer
almaktadır. Aromatik yapı meyvelerin gelişme ve olgunlaşma aşamasında son derecede dinamik ve karmaşık
bir dizi biyokimyasal süreçler sonrasında oluşmaktadır. Karbonhidrat metabolizması, yağ asitleri
metabolizması ve solunum gibi bazı içsel faktörlerin dışında çevre faktörleri ile yetiştirme tekniğine bağlı
gerçekleştirilen kültürel uygulamalar meyvelerin aroma biyokimyası üzerine etkide bulunmaktadır. Bu
çalışmada Beyaz Nektarin genotipinin meyve gelişim ve olgunlaşma dönemleri boyunca aromatik bileşen
yapısı, bunların sayıları ve miktarları araştırılmıştır. Yapılan kromatografi analizleri ile C6 bileşikleri,
aldehitler, esterler, alkoller, ketonlar, laktonlar, terpenler ve diğer bileşikler gruplarına giren aromatik
bileşikler meyvenin gelişme ve olgunlaşma aşamalarını kapsayan yedi farklı dönemde belirlenmiştir. Meyve
örneklerinin değerlendirildiği dönemler boyunca 7 adet C6 bileşiği, 14 adet aldehit, 20 adet ester, 10 adet
alkol bileşiği, 5 adet keton, 8 adet lakton, 13 adet terpen ve 9 adet diğer bileşik belirlenmiştir.
Keywords: Prunus persica,meyve aromaları,kromatografi,aldehit,lakton,linalool
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CARDINAL ŞEFTALİSİ, ARMKING NEKTARİNİ VE BEYAZ NEKTARİN GENOTİPLERİNDE MEYVE
AROMA BİLEŞENLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
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2

Şeftali ve nektarinler tüm dünyada en çok tercih edilen ılıman iklim meyveleri arasında yer almaktadır.
Tüketici tercihlerinin yüksek olmasının önemli bir nedeni bu meyvelerin zengin aromatik yapısıdır. Bu
çalışmada Çanakkale koşullarında yetiştirilen Cardinal şeftalisi, Armking nektarini ve Beyaz Nektarin
genotiplerinin olgun meyvelerinde aromatik bileşen yapısı, bunların sayıları ve miktarları araştırılmıştır.
Yapılan kromatografi analizleri ile C6 bileşikleri, aldehitler, esterler, alkoller, ketonlar, laktonlar, terpenler
ve diğer bileşikler gruplarına giren aromatik bileşikler belirlenmiştir. Aromatik bileşik sayısı Beyaz Nektarin
meyvelerinde 81, Armking nektarin meyvelerinde 56 ve Cardinal şeftali meyvelerinde 62 adet olduğu
belirlenmiştir. Aromatik bileşiklerin toplam konsantrasyonu Beyaz Nektarinde 2478.2 µg/kg, Armking
nektarininde 1949.5 µg/kg ve Cardinal şeftali çeşidinde 1679.5 µg/kg olarak belirlenmiştir.
Keywords: Prunus persica, kromatografi,HS-SPME,lakton
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AKAN SU KÜLTÜRÜNDE MARUL (LACTUCA SATİVA L. ) BİTKİSİNE FE UYGULAMALARININ
BİTKİNİN GELİŞİMİ VE BİOKİMYASAL BİLEŞİMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
1
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Su kültürü çalışmalarında alkali su çözeltileri bazı mikro besin elementlerin bitki tarafından alımlarını
azaltmaktadır. Alkali su çözeltisinde (suyun Ca içeriği: 50 ppm) marul bitkisinin gelişimi üzerine demir (Fe)
uygulamalarının etkisinin araştırıldığı bir çalışma yürütülmüştür. Besin çözeltisi içerisine Fe-EDDHA ( % 6 Fe)
kaynağından 0, 3 ve 6 ppm Fe dozlarında uygulanmış ve diğer besin çözeltileri Hoagland besin çözeltisi
olarak uygulamalar yapılmıştır. Çalışma ısıtmasız bir serada, sonbahar döneminde, 1 m x 2 m boyutlarında
metal saksılarda tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Marul bitkisinin
en yüksek vegatatif gelişimi 6 ppm Fe uygulamalarında yaşanırken, bitkinin kök gelişimi Fe uygulamaları ile
artmıştır. Bitkinin vitamin C, titre edilebilir asit, suda çözülebilir kuru madde ve yaprak nitrat içeriklerine
bakılmış olup bazı değerler uygulamalardan etkilenmiştir. En düşük klorofil içeriği Fe uygulaması yapılmayan
bitkilerde gözlenirken 6 ppm Fe uygulamalarında en yüksek klorofil değerleri ölçülmüştür. Bitkinin kök ve
yaprak Fe konsantrasyonu Fe uygulamaları ile istatiksel (p<0.05) artmıştır. Bitki köklerinde peroksidaz
(POD), süperoksit dismutaz (SOD) ve askorbat peroksidaz (APX) aktiviteleri Fe uygulamaları ile değişime
uğramıştır. Bu sonuçlar alkali su çözeltisinde Fe miktarının artırılmasının bitkinin performansını artıracağını
göstermektedir.
Keywords: Akan su kültürü, demir, marul, hidroponik, antioksidant aktivitesi
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FERTİGASYON TEKNİĞİ İLE ORGANİK VE KİMYASAL GÜBRE UYGULAMALARININ BROKOLİNİN
(BRASSİCA OLERACEA L. VAR. İTALİCA) VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN
BELİRLENMESİ
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Bu çalışmada, brokoli (Brassica oleracea L. var. italica) bitkisinin Tekirdağ koşullarında, fertigasyon tekniği
kullanılarak, farklı gübre ve su uygulamaları ile verim ve verim öğelerinin belirlenmesi, sera koşullarında
uygun sulama zamanı planı ile su-verim faktörlerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırma, 2016 yılının
ilkbahar ve sonbahar yetiştirme sezonunda, iki farklı sulama suyu düzeyi ve dört farklı gübre konusu göz
önüne alınarak, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme tertibinde üç tekerrürlü yürütülmüştür.
Sulama suyu düzeyleri; toprağın izlenmesi esasına dayalı olarak, etkili kök derinliğinde kullanılabilir su tutma
kapasitesinin yaklaşık %40'ı tüketildiğinde sulamalara başlanması ve eksik nemin tarla kapasitesi düzeyine
tamamlanması şeklinde I1 konusu ve bu konunun %50’si kadar su uygulanan I2 konusu şeklinde
oluşturulmuştur. Gübre uygulamaları; katı vermikompost (G1), iki farklı dozda sıvı vermikompost (G2, G3)
ve kimyasal gübre uygulaması (G4) olarak gerçekleştirilmiştir. Bitki su tüketimi değerleri ilkbahar
yetiştiriciliğinde 253–451 mm, sonbahar yetiştiriciliğinde 230–364 mm arasında değişmiştir. Araştırma
sonucunda, en yüksek brokoli baş verimi, ilkbahar yetiştiriciliğinde 1665 kg da-1 ile I1G4 deneme
konusundan elde edilmiştir. Genel olarak, farklı sulama uygulamaları ve gübre uygulamalarının, verim ve
verim öğelerini istatistiksel açıdan önemli düzeyde etkilediği belirlenmiştir.
Keywords: Brokoli, fertigasyon, su-gübre-verim ilişkileri, bitki su tüketimi
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KISITLI METEOROLOJİK VERİ KULLANILARAK REFERANS EVAPOTRANSPİRASYONUN TAHMİN
EDİLMESİ İÇİN FARKLI YÖNTEMLERİN KIYASLANMASI
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Özet: Hidrolojik döngünün önemli bileşenlerinden biri olan evapotaranspirasyon (ET), toprak yüzeyinden
buharlaşma ve bitkilerden terleme yoluyla atmosfere verilen su kayıpları toplamı olarak adlandırılmaktadır.
Sulu tarımda ET`nin doğru ve güvenilir tahminleri, sulama ve su kaynaklarının planlanması ve yönetilmesi
ve su kaynaklarının etkin kullanımı için önemlidir. ET`nin doğrudan belirlenmesi için özel aletler ve çeşitli
fiziksel parametrelerin veya lizimetrelerde toprak su dengesinin doğru ölçülmesi gereklidir. Bu yöntemlerin
genellikle pahalı olması ve ölçüm için iyi eğitilmiş araştırmacı personel gerektirmesi nedeniyle ET`nin
doğrudan belirlenmesi kolay değildir. Dolayısıyla ET`nin dolaylı yöntemlerle elde edilmesi önemli
olmaktadır. ET`nin dolaylı olarak tahmin edilmesinde kullanılan en yaygın yöntem, referans
evapotranspirasyon (ETo) değerlerini bitki katsayısı (Kc) ile düzeltmektir. Bu yöntemde, referans
parametreler ve agro-meteorolojik veriler kullanılarak standart bir yüzey için ETo hesaplanır ve daha sonra
ETo uygun bitki katsayısı ile çarpılarak ET elde edilir. FAO Penman-Monteith (FAO PM) yöntemi ETo`nun
hesaplanması için standart yöntem olarak önerilmiştir ve solar radyasyon, sıcaklık, nem ve rüzgâr hızı
verilerini gerektirmektedir. Bu verilerin tamamının çoğu yerlerde elde edilmesi mümkün olmayabilir. Ancak,
solar radyasyon, nem ve rüzgâr hızı verileri olmadığında maksimum ve minimum sıcaklık verilerinden FAO
PM yöntemi başta olmak üzere farklı yöntemlerle ETo hesaplanabilmektedir. Bu araştırmada, Meteoroloji
Genel Müdürlüğü Erzurum Meteoroloji İstasyonu`nda 1996-2010 yılları arasındaki 15 yıllık dönemde
ölçülmüş aylık ortalama maksimum ve minimum sıcaklık verileri kullanılarak Erzurum Ovası koşullarında
aylık ortalama ETo`yu en iyi tahmin eden yöntemin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem olarak FAO
Penman-Monteith (FAO PM) Eşitliği, Hargreaves-Samani (HS) eşitliği ve Hargreaves-Samani eşitliğinin
doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemlerle yerel olarak kalibre edilmiş 2 farklı (HS-lin-adj ve HS-nonlin-adj)
versiyonu kullanılmıştır. Değerlendirmelerde FAO PM eşitliği temel alınarak, determinasyon katsayısı (R2),
kök ortalama karesel hata (RMSE), ortalama mutlak hata (MAE) ve ortalama bağıl hata (MRE) kriter olarak
kullanılmıştır. Hargreaves-Samani eşitliğinin doğrusal olmayan yöntemle ayarlanmış olan versiyonu (HSnonlin-adj) en iyi performans gösteren yöntem olmuştur (R2=0.990, RMSE=0.189, MAE=0.149 ve
MRE=10.111).
Keywords: Sulama planlaması, Referans evapotranspirasyon, FAO Penman-Monteith eşitliği, Hargreaves-Samani eşitliği, Erzurum
Ovası
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KARAÇAM ODUNUNDAN HAZIRLANAN L TİPİ AHŞAP BİSKÜVİLİ MOBİLYA BİRLEŞTİRMELERİNİN
DİYAGONAL KUVVETİ TAŞIMA KAPASİTELERİNİN BELİRLENMESİ
2
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4 Öğr. Gör. HÜSEYİN YEŞİL - Dumlupınar Üniversitesi - Simav Teknoloji Fakültesi

Bu çalışmada; Ahşap bisküvi birleştirme elemanı ve farklı tutkallar kullanarak birleştirilen mobilya köşe
birleştirmelerinin diyagonal kuvvet taşıma kapasitelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Karaçam (Pinus
nigra) odunundan hazırlanan deney örneklerinin birleştirilmesinde; birleştirme elemanıolarak 20 numaralı
ahşap bisküvi elemanı ve yapıştırıcı olarak; Polivinilasetat (PVAc-D4), Poliüretan (PU-D4) ve Epoksi tutkalları
kullanılmıştır. Deneyler ASTM-D1037 standartlarına göre statik yük altında gerçekleştirilmiştir. Deney
sonuçlarına göre, Epoksi tutkalı ile yapıştırılan deney örneklerinin, diyagonal kuvvet taşıma kapasitesi en
yüksek değer gösterirken, bunu sırasıyla; Polivinilasetat (PVAc-D4) ve Poliüretan (PU-D4) ile yapıştırılan
deney örnekleri takip etmiştir. Bu bağlamda, L tipi köşe birleştirmelerinde yüksek dayanım gösteren Epoksi
tutkalının kullanılması önerilebilir. AnahtarKelimeler:Karaçam, AhşapBisküvi, Diyagonal KuvvetTaşıma
AnahtarKelimeler:Karaçam, AhşapBisküvi, Diyagonal KuvvetTaşıma
Keywords: Karaçam, Ahşap Bisküvi, Diyagonal Kuvvet Taşıma.
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DONDUR-KURUT YÖNTEMİYLE KİTOSAN VE MİKROKRİSTALEN SELÜLOZ ESASLI BİYOBOZUNUR
KÖPÜK ÜRETİMİ
1

Öğr. Gör. MEHMET EMİN ERGÜN - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Orman ve Orman Ürünleri Programı
2 Doç. Dr. ERTAN ÖZEN - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
3 Doç. Dr. ALİ GÜNLÜ - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Su Ürünleri Mühendisliği
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5 Y. Lisans Öğr. BERK DALKILIÇ - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Polimer köpükler, uçucu gaza dönüşebilen gaz veya sıvı haldeki köpük yapıcıların genleşmesiyle üretilen
malzemelerdir. Bu malzemeler yüksek darbe dayanımı, artan termal kararlılığın yanında, ses iletimini,
elektriksel ve ısısal yalıtımı azaltması, gibi özelliklerinden dolayı kullanımı günden güne artmaktadır. Petrol
bazlı hammaddelerden üretilen ambalaj malzemeleri doğada bozunmaları için uzun bir süreye ihtiyaçları
vardır. Bu yüzden tüketiciler sıklıkla çevre dostu köpük malzemeler ile ilgilenmektedir. Biyobozunur köpük
malzemeleri plastik malzemeler yerine alternatif olabilmektedir. Bu çalışmada farklı oranlarda kitosan ve
mikrokristalen selüloz (MCC) karışımları solvent-casting metodu kullanılarak liyofilizatörde dondur-kurut
yöntemiyle üretilmiştir. Köpük ajanı olarak ise herhangi bir kimyasal madde kullanılmamıştır. Üretilen köpük
malzemeler öncelikle termogravimetrik analiz (TGA), taramalı elektron mikroskopu (SEM) ile karakterize
edildikten sonra fiziksel ve mekanik testleri yapılmıştır. Sonuç olarak kitosan ve mikrokristalen selüloz (MCC)
karışımından üretilen biyobozunur köpük malzemenin petrol esaslı polimer köpükler yerine kullanılabilirliği
araştırılmıştır.
Keywords: Biyobozunur köpük, kitosan, mikrokristalen selüloz, solvent-casting, dondur-kurut.
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TARIM TRAKTÖRÜYLE BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ KALAN AĞAÇ ZARARI
AÇISINDAN İNCELENMESİ
1

Yrd. Doç. Dr. NEŞE GÜLCİ - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - Orman Mühendisliği

Türkiye’de ormancılıkta üretim çalışmaları çoğunlukla ormanlarımızın içinde ve yakınında yer alan orman
köylerindeki orman köylüleri tarafından kısıtlı imkanlarla gerçekleştirilmektedir. Orman köylülerinin
yaptıkları üretim işleri konusunda genellikle profesyonel bir eğitim almamaları ve işlerin zorlu arazi
koşullarında gerçekleşmesi nedeniyle üretim çalışmalarından özellikle bölmeden çıkarma çalışmaları
sırasında kalan ağaçlarda, fidanlarda ve taşınan tomruklarda zararlar meydana gelebilmektedir. Geleneksel
yöntemlerle bölmeden çıkarma çalışmaları yaygın olarak insan gücüyle gerçekleştirilirken, yol altında ve
dere altında kalan tomruklar traktörlerle yamaç yukarı kablo çekimi yapılarak sürütülmektedir. Yamaç yukarı
kablo (çelik halat) çekimi sırasında kalan ağaçlara çelik halatın ve sürütülen tomrukların sürekli olarak temas
etmesi durumunda ağaç gövdesi üzerinde diri odun ve kabuk yarası oluşmaktadır. Bu çalışmada, Osmaniye
Orman İşletme Müdürlüğü, Osmaniye Orman İşletme Şefliği sınırlarında tarım traktörüyle yamaç yukarı
kablo çekimiyle bölmeden çıkarma çalışmalarının sebep olduğu kalan ağaç yaraları incelenmiştir. Arazi
çalışmaları sonucunda, örnek bir kızılçam üretim sahasında 16 adet diri odun yarası ve 43 adet kabuk yarası
tespit edilmiştir. Tespit edilen yaraların ortalama yara eni, yara boyu ve yaranın yerden yüksekliği sırasıyla
16,27 cm, 28,88 cm ve 32,05 cm olarak bulunmuştur. Oluşan yaralar üzerinde sürütme mesafesinin, arazi
eğiminin ve taşınan ürün boyunun etkili olduğu tespit edilmiştir. Ormanlarımızın yayılış gösterdiği arazi
koşulları ve mevcut yol yoğunluğu dikkate alındığında kaçınılmaz olan yamaç yukarı tomruk sürütme
çalışmalarında, kritik noktalardaki kalan ağaç gövdelerinin gövde koruyucularla sarılması ve özellikle
sürütülen tomruklara sürütme konisi takılmasının meşcere zararını minimize edeceği düşünülmektedir.
Keywords: Orman ürünleri transportu, bölmeden çıkarma, tarım traktörü, kalan ağaç zararı
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ETHNOBOTANICAL IMPORTANCE OF THE GENUS ASTRAGALUS IN THE EASTERN
MEDITERRANEAN REGION OF TURKEY
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4 Y. Lisans Öğr. SOLİN OMAR HUSSEIN ALMIZORI - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - Graduate School of Natural and Applied Sciences,
Department of Bio-Engineering and Sciences
2

In this study, it was aimed to determine ethnobotanical uses of the genus Astragalus in the Eastern
Mediterranean region of Turkey. According to the floristic inventories and the literature search, a large
number of plant taxa belonged to the genus Astragalus were documented and general utilization methods
were noted. Total taxa number of Astragalus in Turkey is 478 included by 63 sections. 202 of which are
endemic and the endemism ratio is 41%. After detailed research, we concluded that 136 plant taxa are
distributed in the Eastern Mediterranean region of Turkey. 37 of which are endemic for the region and the
endemism ratio is 27%. Rhacophorus with 29 taxa (21.3%) is the richest section of Astragalus in the Eastern
Mediterranean region and this section is followed by Dasyphyllium and Onobrychium with 11 plant taxa
(8.1%) for each. 136 plant taxa were classified according to the provinces. Kahramanmaraş (97 taxa, 71.3%)
is in the first rank and this province is followed by Mersin (42, 30.9%), Adana (29, 21.3%), Hatay (20, 14.7%)
and Osmaniye (16, 11.8%). The most common uses of Astragalus can be mentioned as follow; soil protection
in place on sloping, as a fodder for animals, for use as a source for the treatment of certain diseases, and as
a raw material in dye (i.e. Art of ebru), pharmacy (gum tragacanth substances used as an adhesive), textile
(using gum tragacanth for its antimicrobial properties as a natural polymer) and paper industry (producing
pulp from the roots of Astragalus). The roots of Astragalus species are well-known for its usage in folk
medicine as a regulator of immune system. It has also been used in the treatment of uterine cancer, and
many species of Astragalus are used as a folk medicine due to their liver protective, antioxidant, immunestimulant and antiviral properties.
Keywords: Astragalus, richness, ethnobotany, Eastern Mediterranean region, Turkey
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COMPARISON OF KAHRAMANMARAŞ WITH THE SURROUNDING PROVINCES IN TERMS OF
PLANT ENDEMISM
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1

In this study, it was aimed to determine plant endemism of Kahramanmaraş and compare with the
surrounding provinces in the eastern Mediterranean region of Turkey. Initial information about the
endemic plant taxa that distributed in nine provinces (namely Adana, Kayseri, Osmaniye, Niğde, Gaziantep,
Sivas, Malatya, Adıyaman and Şanlıurfa) surrounding Kahramanmaraş is obtained from TUBIVES database.
Afterwards, new floristic inventories and the literature information in the Eastern Mediterranean Region of
Turkey were documented and listed in Excel file as comparison. Bray-Curtis Similarity Index, Similarity ratios
were calculated. The Province Kahramanmaraş is located very special place important for plant biodiversity.
This location under the influence of three climatic region. North and north eastern part is under influence
of Terrestrial climate, South and Southeast part is under influence of Mediterranean climate, southwest
part is under influence of Black sea climate. Because of this reason and the topographical diverse land
profiles are responsible of plant richness and taxonomical diversity for the province. As a result of this study,
1222 endemic plant taxa (33% of total endemic flora of Tukey) were evaluated and classified according to
the frequencies of the endemic species which are common in the provinces surrounding Kahramanmaraş.
In terms of endemism, Kahramanmaraş's nearest neighboring province was Kayseri with 31%. This province
is followed by Adana province with 27.21%. The third place is Malatya with 24.28%. The highest similarity
in terms of endemism was found between Niğde and Adana (% 37). This is followed by Kayseri and Niğde
with 36%. The third highest similarity was between Kayseri and Sivas with 34%.
Keywords: Endemism, comparison, Kahramanmaraş, Eastern Mediterranean region, Turkey
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ODUN HAMMADDESİNİN KAMYONA ELLE YÜKLEME ÇALIŞMALARININ VERİM ANALİZİ
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1

Türkiye’de ormancılıkta odun hammaddesi üretim çalışmaları 6831 sayılı Orman Kanununa göre çoğunlukla
orman köylülerine ve orman köyleri kalkındırma kooperatiflerine yaptırılmaktadır. Odun hammaddesi
üretim çalışmaları ağacı kesme, dallarını temizleme, kabuklarını soyma, boylama, sürütme, yükleme, satış
yerlerine taşıma ve boşaltma aşamalarını kapsamaktadır. Üretim çalışmalarından yükleme aşaması odun
hammaddelerinin yol kenarından (rampa) kamyona yüklenip satış depolarına nakledilmesi ve satışa
sunulması açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm bu aşamalar çoğunlukla orman köylülerinin kısıtlı
bütçeleriyle, zor şartlarda ve ilkel yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Özellikle ince çaplı odun
hammaddelerinin kamyonlara yüklenmesinde çoğunlukla elle yüklenme yöntemi günümüzde hala tercih
edilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada odun hammaddelerinin kamyona elle yükleme aşaması verim
açısından incelenmiştir. Çalışma alanı olarak Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü, Bahçe Orman İşletme
Şefliği, 127 nolu bölme seçilmiştir. Çalışmada odun hammaddelerinin kamyona yüklenmesi çalışmaları iş
aşamalarına ayrılmıştır. Her aşamanın zamanı tekrarlı zaman ölçme yöntemi kullanılarak bir adet
kronometre yardımıyla 60 seferde tespit edilmiştir. Aynı zamanda odun hammaddelerinin çap ve boy
değerleri de kayıt altına alınmıştır. Elde edilen veriler kullanılarak verim analizi yapılmıştır. Sonuç olarak
saatlik ortalama verim ve ortalama hacim sırasıyla 3,40 m3/saat ve 0,06 m3 olarak tespit edilmiştir.
Keywords: Yükleme, odun hammaddesi, kamyon, verim analizi
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YANMAYI GECİKTİRİCİ KİMYASAL MADDELERLE EMPRENYE ETMENİN BAZI AĞAÇLARDA ALEV
KAYNAKLI YANMA SICAKLIĞINA ETKİLERİ
1
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2 Prof. Dr. HAKAN KESKİN - Gazi Üniversitesi - Ağaç işleri endüstri mühendisliği

Bu çalışma, yanmayı geciktirici kimyasal maddelerle emprenye etmenin doğu kayını, sapsız meşe ve sarıçam
odunlarında alev kaynaklı yanma sıcaklığına etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, ülkemizde
yaygın olarak bulunan, doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky), sapsız meşe (Quercus petraeaLieb.) ve sarıçam
(Pinus sylvestris Lipsky) odunlarından TS EN 345 esaslarına göre hazırlanan deney örnekleri Amonyum sülfat
[(NH4)2S04], Sodyum asetat (NaC2H3O2.3H2O), Alüminyum klorür (Al2C6.I2H2O), Borax [Na2B4O7.5H2O],
Borik Asit [H3BO3] ve Boraks + Borikasit (%50:50) ile emprenye edilmiştir. Sonuç olarak ağaç türüne göre;
alev kaynaklı yanma sıcaklık değerleri en fazla kayında (452,8 °C) ve en az sarıçamda (430,6 °C )
bulunmuştur. İşlem çeşidine göre; emprenye edilmiş deney örneklerinin alev kaynaklı yanma sıcaklık
değerleri en fazla Sodyum asetatta (510,3 °C) en az Kontrolde (386,6 °C) bulunmuştur. Ağaç türü + işlem
çeşidine göre; alev kaynaklı yanma sıcaklık değeri en fazla Kayın + Alüminyum klorürde (535,5 °C) ve en az
Sarıçam + Kontrolde (245,1 °C) bulunmuştur. Bu çalışmayla, kullanılan işlem çeşitlerinin kayında alev
kaynaklı yanma sıcaklığını artırıcı etki gösterdiği söylenebilir.
Keywords: Yanma özellikleri, Alev kaynaklı yanma sıcaklığı, Yanmayı geciktirici kimyasallar, Emprenye, Ağaç malzeme
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YANMAYI GECİKTİRİCİ KİMYASAL MADDELERLE EMPRENYE ETMENİN ODUNDA KENDİ KENDİNE
YANMA SICAKLIĞINA ETKİLERİ
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Bu çalışma, yanmayı geciktirici kimyasal maddelerle emprenye etmenin doğu kayını, sapsız meşe ve sarıçam
odunlarında kendi kendine yanma sıcaklığına etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla,
ülkemizde yaygın olarak bulunan, doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky), sapsız meşe (Quercus petraeaLieb.)
ve sarıçam (Pinus sylvestris Lipsky) odunlarından TS EN 345 esaslarına göre hazırlanan deney örnekleri
Amonyum sülfat [(NH4)2S04], Sodyum asetat (NaC2H3O2.3H2O), Alüminyum klorür (Al2C6.I2H2O), Borax
[Na2B4O7.5H2O], Borik Asit [H3BO3] ve Boraks + Borikasit (%50:50) ile emprenye edilmiştir. Sonuç olarak
ağaç türüne göre; kendi kendine yanma sıcaklık değerleri en fazla kayında (366,8 °C) ve en az sarıçamda
(291,8 °C ) bulunmuştur. İşlem çeşidine göre; emprenye edilmiş deney örneklerinin kendi kendine yanma
sıcaklık değerleri en fazla Alüminyum klorürde (425,2 °C) en az Kontrolde (264,5 °C) bulunmuştur. Ağaç türü
+ işlem çeşidine göre; kendi kendine yanma sıcaklık değeri en fazla Kayın + Alüminyum klorürde (538,2 °C)
ve en az Sarıçam + Borik asitte (190,3 °C) bulunmuştur. Bu çalışmayla, kullanılan işlem çeşitlerinin kayında
kendi kendine yanma sıcaklığını artırıcı etki gösterdiği söylenebilir.
Keywords: Yanma özellikleri, Kendi kendine yanma sıcaklığı, Yanmayı geciktirici kimyasallar, Emprenye, Ağaç malzeme
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YANMAYI GECİKTİRİCİ KİMYASAL MADDELERLE EMPRENYE ETMENİN BAZI AĞAÇLARDA KOR
HALİ YANMA SICAKLIĞINA ETKİLERİ
2

1 Öğr. Gör. ERHAN MUTLU - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Mobilya ve Dekorasyon
Prof. Dr. HAKAN KESKİN - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Ağaç işleri endüstri mühendisliği

Bu çalışma, yanmayı geciktirici kimyasal maddelerle emprenye etmenin doğu kayını, sapsız meşe ve sarıçam
odunlarında kor hali yanma sıcaklığına etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, ülkemizde
yaygın olarak bulunan, doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky), sapsız meşe (Quercus petraeaLieb.) ve sarıçam
(Pinus sylvestris Lipsky) odunlarından TS EN 345 esaslarına göre hazırlanan deney örnekleri Amonyum sülfat
[(NH4)2S04], Sodyum asetat (NaC2H3O2.3H2O), Alüminyum klorür (Al2C6.I2H2O), Borax [Na2B4O7.5H2O],
Borik Asit [H3BO3] ve Boraks + Borikasit (%50:50) ile emprenye edilmiştir. Sonuç olarak ağaç türüne göre;
kor hali yanma sıcaklık değerleri en fazla kayında (159,9 °C) ve en az sarıçamda (124,4 °C ) bulunmuştur.
İşlem çeşidine göre; emprenye edilmiş deney örneklerinin kor hali yanma sıcaklık değerleri en fazla Boraks
da (150,2 °C) en az Kontrolde (108,1 °C) bulunmuştur. Ağaç türü + işlem çeşidine göre; kor hali yanma
sıcaklık değeri en fazla Kayın + Kontrolde (216,5 °C) ve en az Meşe + Borik Asitte (89,5 °C) bulunmuştur. Bu
çalışmayla, kullanılan işlem çeşitlerinin kayında kor hali yanma sıcaklığına olumsuz yönde etki gösterdiği
söylenebilir.
Keywords: Yanma özellikleri, Kor hali yanma sıcaklığı, Yanmayı geciktirici kimyasallar, Emprenye, Ağaç malzeme
Corresponding Author: Öğr. Gör. ERHAN MUTLU

TANALİTH-E İLE EMPRENYE ETMENİN BAZI AĞAÇ MALZEMELERİN RETENSİYON MİKTARINA
ETKİLERİ
1

Öğr. Gör. ERHAN MUTLU - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - Mobilya ve Dekorasyon
2 Prof. Dr. HAKAN KESKİN - Gazi Üniversitesi - Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
3 Doktora Öğr. NİHAT DAĞLIOĞLU - Gazi Üniversitesi - Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Bu çalışma, Tanalith-E ile emprenye etmenin ağaç malzemelerin yoğunluk ve retensiyon miktarına etkilerini
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu maksatla, ülkemiz orman ürünleri endüstrisinde yaygın olarak kullanılan
kayın, meşe, ceviz, kavak, dişbudak ve sarıçam odunlarından TS EN 345 esaslarına göre hazırlanan deney
örnekleri Tanalith-E ile ASTM D 1413 esaslarına uyularak vakum yöntemi ile emprenye edilmiştir. Ağaç
türlerine göre en yüksek retensiyon miktarları Doğu kayını’nda 138,357 kg/m3 elde edilmiş bunu sırasıyla
Dişbudak’ta 94,929 kg/m3, sapsız meşe’de 85,617 kg/m3, Kara ceviz’de 81,086 kg/m3, Kara kavak’ta 76,149
kg/m3 ve sarıçam’da 70,391 kg/m3 izlemiştir. Doğu kayını odununda retensiyon miktarının yüksek
çıkmasının nedeni permabilite (geçirgenlik) oranının yüksek olmasından kaynaklanmış olabilir. Buna göre
retensiyon miktarının önemli olduğu kullanım yerlerinde, Tanalith-E ile emprenye edilmiş kayın odunları
tercih edilebilir.
Keywords: Emprenye, Tanalith-E, Retensiyon miktarı, Ağaç Malzeme
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DETERMINATION OF CHLOROPHYLL- A, CHLOROPHYLL- B, TOTAL CAROTENOID CONTENT AND
ANTIOXIDANT ACTIVITY OF SOME CYANOBACTERIA AND CHLOROPHYTA SPECIES IN ALTINAPA
DAM LAKE (KONYA/ TURKEY)
1

Prof. Dr. CENGİZ AKKÖZ - Selçuk Üniversitesi - Biyoloji
Dr. BARAN AŞIKKUTLU - Selçuk Üniversitesi - Biyoloji

2

ABSTRACT: In this study, Cyanobacteria and Chlorophyta species in the benthic algal flora of Altınapa Dam
Lake which is one of the important drinking water resources of Konya city were used. 3 Cyanobacteria
(Synechococcus elongatus, Limnococcus limneticus, Dactylococcopsis rhaphidioides) and 3 Chlorophyta
(Chlorella vulgaris, Acutodesmus obliquus, Monoraphidium minutum) species that showed high growth
potential in culture conditions were selected and their biotechnological usability was evaluated. Amount of
chlorophyll-a, chlorophyll-b and total carotenoid synthesis was examined of these species, and it was
concluded that the species Dactylococcopsis rhaphidioides belonging to the division Cyanobacteria could
be utilized due to its potential to contribute in the industrial field. Since the species Dactylococcopsis
rhaphidioides belonging to the division Cyanobacteria and the species Monoraphidium minutum belonging
to the division Chlorophyta yielded IC50 values that were close to the highly antioxidant ascorbic acid that
is taken as reference, it is concluded that they can provide economical contributions when produced in
appropriate conditions in facilities in order to be utilized in food and pharmacy
Keywords: Algae, Chlorophyll, Carotenoid, Antioxidant Activity
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EFFECT OF VARYİNG EXPOSURE DURATİON AND CONCENTRATİON ON THE TOXİCİTY OF CACO3
NPS TO FRESHWATER MİCROALGAE CHODATODESMUS MUCRANULATUS
1

Prof. Dr. CENGİZ AKKÖZ - Selçuk Üniversitesi - Biyoloji

ABSTRACT:The rapid progress of the science of nanotechnology has led to overuse of metal oxide
nanoparticles and increased release in the aquatic environment. The effects of nanoparticles on the
environment are still unclear. For this reason, it is aimed to evaluate the effects of Chodatodesmus
mucranulatus microalgae exposure of 50 nm sized CaCO3 nanoparticle by varying exposure times (24, 48
and 72 hour) and different concentrations (258.85 mg/L, 514.62 mg/L, and1028.21 mg/L). Chlorophyll a and
b values of the control group were significantly higher before the experiment, and chlorophyll levels
decreased by 88.7% at 24 hours of exposure. The pigment values increased a little as the exposure time
was prolonged. Decreased by 80% in 48 hours, and 82.7% in 72 hours. When we look at the CaCO3
nanoparticle, the amount of pigments is generally reduced due to the increase in the amount of
concentration, only a small decrease in the amount of both pigments is seen in the 514.62 mg / L
concentration group. In the lowest concentration group (258.85 mg / L) the pigment values at the 24th hour
were significantly higher at the significant level when compared to the control group and other exposed
groups. Chlorophyll a pigment was 93.5% higher than the control group and 92% higher than the other
groups exposed (514.62 mg / L and 1028.21 mg / L). Chlorophyll b pigment was 84.25% in the control group,
91.9% and 92.1% in the 514.62 mg / L and 1028.21 mg / L groups, respectively. As the duration of exposure
is prolonged, both pigment values decrease at significant levels. In other exposed groups, the lowest
concentration is seen to be decreased in a relatively small amount. As a result, when we look at these
values, it is noted that the CaCO3 nanoparticles increases the pigment values by showing fertilizer effect in
low amounts. However, as the duration of exposure was prolonged, this effect decreased and was noted to
be higher in the group than in the control group. As the exposure duration and the amount of concentration
increased, the amount of both pigment values decreased, but the pigment values increased compared to
the control group. In this study, it was noted that the acute exposure of the CaCO3 nanoparticles was
positively affected.
Keywords: Freshwater microalgae, toxicity, CaCO3 and Chodatodesmus mucranulatus
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ACUTE EFFECTS OF AL2O3, MGO AND Sİ02 NANOPARTİCLES ON PHOTOSYNTHETİC PİGMENT
CONTENT İN DESMODESMUS MULTİVARİABİLİS
2
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3 Dr. YEŞİM DAĞLIOĞLU - Ordu Üniversitesi - Biyoloji
4 Dr. BARAN AŞIKKUTLU - Selçuk Üniversitesi - Biyoloji

ABSTRACT:Nanotoxicology is expressed as a new branch of toxicology, which describes the harmful effects
of nanoparticles. This study investigated the acute toxic effects of various engineering nanoparticles on
photosynthetic pigments. For this purpose, chlorophyll a, chlorophyll b, total amount of chlorophyll (a+b)
and (a/b) were evaluated statistically for the depending on the duration of exposures and concentration to
Desmodesmus multivariabilis Al2O3, MgO and SiO2 nanoparticles for 72 hours. As a result of application of
Al2O3 nanoparticles at varying concentrations ranging from 3mg/L-96mg/L, the amounts of chlorophyll a
and b in general increased with exposure time and concentration when compared to the control group.
Chlorophyll a does not have a proportional value when compared with the control group at 24 and 48 hours
of exposure. With increasing concentration at 72 hours chlorophyll a value increased. chlorophyll b value
increased as the amount of concentration increased at 48 and 72 hours. Reached its maximum value at 6
mg / L for 72 hours. In the statistical study performed, there were statistically significant differences
(p<0.05) between exposure time and concentration of chlorophyll (a, b, a+b and a/b) of Desmodesmus sp.
exposed to Al2O3 nanoparticle. Desmodesmus multivariabilis was exposed to MgO nanoparticles at
concentrations of 16 mg/L, 64 mg/L, 256 mg/L. when exposed groups were compared with the control
group, chlorophyll a and b values of the exposed groups increased as the exposure time increased and as
the amount of concentration increased. In particular, at the of 256 mg/L, the chlorophyll-b value has
increased considerably. There was no statistically significant difference between chlorophyll (a, b, a+b and
a/b) Desmodesmus sp.exposed to MgO nanoparticle (p>0.05). Significant differences were observed
according to the concentration (p <0.05). The pigment values of groups exposed to SiO2 nanoparticles at
concentrations of 1, 5, 25 mg/L were generally overestimated by the control group, depending on
concentration and duration of exposure. Especially, at the 48th hour of exposure, both chlorophyll levels
increased significantly at the lowest concentration (1 mg/L). As a result, different metal oxide nanoparticles
showed different effects on photosynthetic pigment amounts of Desmodesmus multivariabilis depending
on time and concentration.
Keywords: : Nano particul, nanotoxikoloji, Photosyntethetic pigment, Desmodesmus multivariabilis
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KİNOA’NIN (CHENOPODİUM QUİNOA WİLLD.) İNSAN VE BALIK BESLENMESİNDEKİ YERİ
2

1 Yrd. Doç. Dr. B. AHMET BALCI - Akdeniz Üniversitesi - Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Dr. M. DURMUŞ ÇETİN - Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü - Tarla Bitkileri

Güney Amerika And dağlarının kurağa, dona, tuzluluğa ve asidik toprak şartlarına dayanıklı ve farklı iklim
bölgeleri ve marjinal alanlarında binlerce yıldır yetiştirilen yüksek adaptasyon kabiliyetine sahip bir bitkidir.
Bitki yüksek protein (% 13 -21), yağ (4–9 %) ve karbonhidrat oranı (% 58-64)’na ek olarak zengin esansiyel
amino asit, vitamin ve mineral içeriği ve yüksek linoleate ve linolenate yağ asitleri (lipid içeriğinin % 55–
66’si) içerikleri nedeniyle çok zengin bir gıda maddesi olarak kabul edilmektedir. 2013 yılının FAO tarafından
kinoa yılı ilan edilmesiyle artan ilgi, bitkinin hayvan besini olarak kullanılabilirliği konusunu birçok araştırıcıyı
bu yöne sevk etmiştir. Yapılan az sayıda çalışmalar kinoa bitkisinin yem değeri ve hayvanlar tarafından
tüketilebilirliği üzerine yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Özelliklede balık yemlerinde
kullanılabilirliği üzerine çok az sayıda literatüre rastlanılmıştır. Bizde bu çalışmamızda kinoa bitkisinin hem
insanoğlu hem de balıklar üzerindeki beslenme etkilerini, performansını ve sağlığı üzerine riskleri hakkında
güncel verilerin özetlenmesi amaçlanmıştır.
Keywords: Kinoa, Chenopodium quinoa, besin, yem, balık
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ÇAKŞIR OTUNUN BALIK YEMİNDE YEM KATKISI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ
Doktora Öğr. YUSUF AKTOP - Akdeniz Üniversitesi - Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Yrd. Doç. Dr. B. AHMET BALCI - Akdeniz Üniversitesi - Su Ürünleri Yetiştiriciliği
3 Y. Lisans Öğr. A. ÇAĞLAR ÜNVER - Akdeniz Üniversitesi - Su Ürünleri Yetiştiriciliği
1

2

Çakşır otu pek çok bitkinin gen kaynağı olup Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde 130 farklı varyetesinin olduğu
yapılan çalışmalarda belirtilmektedir. Çakşir otunun Yem katkı maddeleri olarak öğütülüp yemlerde
kullanıldığı gibi, elde edilen ekstratlarda yemden yararlanmayı iyileştirmek için yemlere ilave edilmektedir.
Yapılan çalışmalarla çiftlik hayvanlarında çakşır bitkisininde içermiş olduğu saponinlerin amonyak bağlayıcı,
üreaz aktivitesini ve yumurtalarda kolesterol içeriğini düşürücü etkilerinin yanı sıra mide ve bağırsak gibi
organlarda yüzey gerilimini azaltıcı, güçlü anti protozoal, antibakteriyel, antifungal, anti-oksidan etkilerinin
olduğu, organizmada hormonal sistemi uyarıcı etkisi nedeni ile hayvanlarda verimi, ürün kalitesini,
hayvanların yaşama gücünü ve çevre koşullarını iyileştirici özelliklerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Çakşır
bitkisinin yemlerde katkı olarak kullanımının hangi hayvan türünde hangi parametrelere etki edeceğinin
ortaya konulması için araştırmalar yapılmıştır. Bu amaçla yem ham maddelerinin yanında yem katkı
maddeleri üzerinde de durulmaktadır. Su ürünleri Yetiştiriciliği alanında maliyetleri düşürüp, verimi artırmak
ve balıkları erken pazar boyutuna ulaştırabilmek için yapılan besleme çalışmaları her geçen gün artmaktadır.
Bu amaçla Ferula elaeochytris kökü tozu ile yapmış olduğumuz çalışmada ham protein (%36), ham yağ (%8)
ve enerji (3650 kcal/kg sindirilebilir enerji) değerleri eşit olacak şekilde 4 farklı deneme yemi 0 (Kontrol), 1,
5 ve 10 g kg-1 oranında ilave edilerek hazırlanan yemin japon balığında büyüme parametresi üzerine
herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür.
Keywords: Çakşır, Yem katkı maddesi, Büyüme
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GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLİNÇ DÜZEYİNİN
BELİRLENMESİ
2
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Bu araştırma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin çevre ile ilgili konularda bilinç
düzeyi, farkındalık ve duyarlılık seviyelerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2016-2017
öğrenim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırma dönemine ait öğrenci kayıtları incelenmiş ve Ziraat
Fakültesine devam eden 533 öğrencinin %20’sini oluşturan 106 öğrenci ile anket yapılmıştır. Yapılan
anketlerden elde edilen verilere göre, öğrencilerin büyük çoğunluğunun çevreye karşı duyarlı olduklarını
ifade ettikleri ve öğrencilerin yarısından fazlası (%58,16) çöpleri çöp kutusuna attığını belirtmiştir.
Öğrencilerin sadece %11,32’si çevreyle ilgili kurum, kuruluş veya derneğe üyedir. Çevreyi kirletme
durumundan dolayı ürün değiştirip değiştirmeme konusunda %23,58’i kararsızdır. Bu duruma gerekçe
olarak ise, insanların vazgeçemeyeceği ürünlerin olabileceğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin görüşleri
doğrultusunda hava, toprak, su, gürültü kirliliği, çarpık kentleşme, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, doğal
kaynakların azalması gibi çevre sorunlarına karşı kaygılı oldukları görülmüştür. Fakat çevre sorunları ile ilgili
yeterince seminer, konferans, panellere katılmadıkları gözlemlenmiş öğrencilerin bu gibi faaliyetlere
katılmaları için çevre ile ilgili konulara karşı farkındalık arttırılmalı ve bu konuda daha özendirici davranılması
gerekmektedir. Kişisel özelliklere göre çevre bilinç düzeyleri arasında fark olup olmadığı araştırma sonuçları
arasında yer verilmiştir.
Keywords: çevre,öğrenci,ziraat fakültesi
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ORGANİK GIDALAR İÇİN TÜKETİCİLERİN KARAR VERME SÜRECİ:TRAKYA BÖLGESİ ÖRNEĞİ
1

Yrd. Doç. Dr. HASAN SELÇUK ETİ - Namık Kemal Üniversitesi - Yönetim Organizasyon

Organik gıda ürünleri ile ilgili tüketici davranışı pek çok ülkede yürütülen çalışmalara konu olmuştur. Bu
çalışmalarda genel olarak tüketicinin organik kavramını nasıl algıladığı, tüketici tutumları, talebi etkileyen
konular ve organik ürünlerin yaygınlaşmasını kolaylaştıran ya da engelleyen faktörler üzerinden
durulmaktadır.Bu çalışmanın amacı, Trakya Bölgesinde organik olarak üretilen gıda ürünleri için tüketicilerin
karar verme sürecini araştırmaktır. Bir yapısal eşitlik modeli yaklaşımı, Trakya bölgesinde gerçekleştirilen bir
araştırmadan elde edilen veriler ile birlikte kullanılmıştır.Araştırmadan elde edilen veriler, tüketicilerin
organik gıdaya olan tutumlarının, özellikle de sağlığa olan katkılarına ve çevreye yönelik tutumlarının,
tüketicilerin organik gıda ürünlere yönelik karar verme sürecini açıklayan en önemli faktörler arasında
olduğunu ortaya koymaktadır. Buna ek olarak, tüketiciyi daha kapsamlı bir organik gıda bilgisine yönelten
organik gıda pazarıyla ilgili ayrıntılı bilgilerin, tüketicilerin organik gıda ürünlerine yönelik tutumlarını pozitif
yönde etkilemesi sebebiyle önemli olduğu tespit edilmiştir. Nihayetinde sağlıklı bir beslenme ve dengeli bir
hayat takip etmeye çalışan tüketicilerin organik gıda ürünlerine ve çevreye karşı daha olumlu tutumlara
sahip olması olası olup, bu ise organik gıdalar satın almak için daha yüksek bir niyet doğurmaktadır.
Keywords: tüketici davranışı ,organik gıda,satın alma davranışları
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ORGANİK GIDALARA YÖNELİK TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİNİN ROLÜ VE KİŞİSEL ETKİ İLE
İLGİLİYAPILAR
1

Yrd. Doç. Dr. HASAN SELÇUK ETİ - Namık Kemal Üniversitesi - Yönetim Organizasyon

Genel olarak,organik felsefe ve /veya uygulanan teknoloji ve üretim uygulamalarını ve ilkelerini vurgulamak
şeklinde tanımlanan organik gıda günümüz dünyasında her geçen gün daha büyük önem
kazanmaktadır.(Ankamah ve ark.2011).Yapılan araştırmalar pek çok tüketicinin organik gıda satın almaya
yönelmesindeki nedenleri algılanan sağlık ve beslenme faydaları olduğunu göstermekedir.Bunun yanında
sağlık endişesi ve genetik yapısı değiştirilmiş(GDO’lu) gıda ürünlerini tüketiminden kaçınma,tüketicileri
organik ürünlere yönelten diğer unsurları oluşturmuştur. Bu çalışmanın hedefi organik gıda satın alımına
ilişkin tüketici davranışlarını araştırmaktır. Bu makalede özellikle, tüketici yenilikçilik yapısı, algılanan ilgili
risk yapıları ve kişisel etki ile ilgili yapılar ve değişkenlerinin benimsendiği demografik özellikler ve zaman
gibi değişkenlerin ışığında satın alma davranışı incelenmektedir. Bu makale, tüketiciler arasındaki iletişim
kanallarının öneminin altını çizmekte ve organik ürünlerin pazarlanmasıyla ilgili bilgiler vermektedir.
Keywords: yenilikçilik yapısı,organik gıda satın alma,tüketici davranışları
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. HASAN SELÇUK ETİ
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Y. Lisans Öğr. MESUT ÇOŞLU - Akdeniz Üniversitesi - Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
2 Yrd. Doç. Dr. MAKBULE NİSA MENCET YELBOĞA - Akdeniz Üniversitesi - Tarım Ekonomisi
3 Y. Lisans Öğr. HASAN RAŞİT TÜRKKAN - Akdeniz Üniversitesi - Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Dünyada artan gıda talebini karşılamak amacıyla özellikle 1980’li yıllardan itibaren tarımsal faaliyetler yoğun
girdi kullanılarak yapılmaktadır. Optimal miktarın üzerindeki tarım teknolojileri ile üretim sistemlerindeki
değişikliklerin insan, hayvan ve çevre sağlığı üzerinde olumsuz etkiler gösterdiği bilinmektedir. Bu açıdan
özellikle 2000’li yıllardan itibaren organik tarım faaliyetlerine ve organik ürünlere olan talep miktarı
artmaktadır. Organik tarım faaliyetinin kontrollü, denetime tabi olması ile insan sağlığını olumsuz etkilerinin
en düşük düzeyde bulunması Türkiye’de de organik tarım konusunda yapılan çalışmaların sayısının
artmasına neden olmuştur. Bu konuda uygulamada olan hukuksal ve teknolojik alt yapının en iyi örnekleri,
2004 yılında çıkarılan 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ile üniversitelerde organik tarımla ilgili programların
açılmasıdır. Bu çalışmada, Antalya ilinde organik tarım faaliyetinde bulunan ticari işletmelerin mekânsal
istatistik ile analizi yapılmış, bu işletmelerin mekânsal dağılımının belirlenmesi ve kümelenmesi işlemleri
gerçekleştirilmiştir. Çalışma üç temel aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama, verilerin toplanması ve hazırlık
aşamasıdır. İkinci aşamada, organik tarım faaliyetinde bulunan ticari işletmelerin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile
mekânsal dağılımı ve istatiksel analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın son aşamasında ise Antalya ilinde
organik tarım faaliyetinde bulunan ticari işletmelerin ürün cinsi, yasal durumları için mekânsal istatiksel
analiz sonuçlarına göre haritalar oluşturulmuş ve bu haritalar üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır.
Keywords: Antalya, CBS, Organik Tarım, Tarım Ekonomisi
Corresponding Author: Y. Lisans Öğr. HASAN RAŞİT TÜRKKAN
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GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GERİ DÖNÜŞÜM
KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİ
Yrd. Doç. Dr. BİLGE GÖZENER - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - TARIM EKONOMİSİ
Y. Lisans Öğr. MELEK YÜKSEL - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - TARIM EKONOMİSİ
3 Yrd. Doç. Dr. EBRU ONURLUBAŞ - Trakya Üniversitesi - TARIM EKONOMİSİ
4 Y. Lisans Öğr. ASLIHAN AYDEMİR - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - TARIM EKONOMİSİ
1

2

Günümüzde hızlı nüfus artışı, kentleşme, ekonomik ilerleme ve refah seviyesindeki artış beraberinde atık
üretiminde de göz ardı edilemeyecek bir yükselişe yol açmaktadır. Atık üretiminin artması ise çeşitli çevresel
sorunlara sebep olmaktadır. Bu nedenle özellikle çocuklar ve gençlere atıkların yeniden kullanımının,
yaşadığımız çevrenin doğal yapısının bozulmaması gerektiği bilgisinin aşılanması büyük önem taşımaktadır.
Bu araştırmada Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin geri dönüşümün önemine karşı
duyarlılıklarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın ana materyalini 2016-2017 öğretim yılında ziraat
fakültesine devam eden 533 öğrencinin %20' sini oluşturan 106 öğrenci ile yapılan anketler oluşturmaktadır.
Elde edilen anket verilerine göre, öğrencilerin büyük çoğunluğu (%93,39) geri dönüşüm kavramını daha önce
duyduklarını ifade etmiş ve öğrencilerin %55,66'sı atıklarını ayrıştırdığını belirtmiştir. Öğrencilerin yalnızca
%19,82' sinin geri dönüşüm konusuyla ilgili yayın veya program takip ettiği belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin
yarıya yakınının (%40,56) geri dönüşüm sembolünü tanımadıkları ortaya çıkmıştır. Bu araştırmayla birlikte
üniversite öğrencilerinin geri dönüşüm hakkında ne kadar bilgi sahibi oldukları ve mevcut bilgilerinin ne
kadarını hayata geçirdikleri belirlenmiştir.
Keywords: geri dönüşüm,atık kullanımı,çevre
Corresponding Author: Y. Lisans Öğr. MELEK YÜKSEL
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ANAMUR İLÇESİNİN KIRSAL KALKINMA ÇABALARINDA TARIM SEKTÖRÜNÜN, TURİZM
SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
1

Yrd. Doç. Dr. MEHMET AKİF ALTINBIÇAK - Mersin Üniversitesi - Bahçe Tarımı

Günümüzün yerel kalkınma anlayışı, her bölgenin kendi ekonomik, sosyo-kültürel ve doğal çevre ile ilgili
bileşenlerini göz önüne alarak, bu kaynakları en etkin şekilde kullanıp ekonomik bir değer oluşturmayı
hedefler. Her ülkenin kendine özgü değerleri ve gerçekleri olduğu gibi, her yörenin de kendine ait özel bir
yapısı ve değerleri vardır. Yörenin kültürel, tarihi ve coğrafi zenginlikleri yanında ekonomik varlıkları ve aktif
sektörleri, yöreleri birbirinden ayıran temel özellikleri oluşturur. Bu farklı değerlerden kalkınma adına
faydalanılabilmesi için mevcut sektörlerin bir arada uyumlu bir şekilde geliştirilmesi ve etkinliklerinin
arttırılması gerekmektedir. Anamur Türkiye’nin en güney ucunda Akdeniz’e kıyısı olan, Toros Dağlarının
eteklerinde kurulu, mikro klima iklime sahip hemen her türlü tarımsal ürünün yetiştirilebildiği ve en az tarım
kadar da önemli bir turizm potansiyeli olan bir ilçedir. İlçede ekonomi, büyük oranda tarıma dayalı bir
görünüm arz etmektedir. Serada muz üretimi ve örtü altında çilek üretimi en önemli tarımsal ve ekonomik
faaliyetlerdir. Türkiye’de yıllık muz üretiminin yaklaşık olarak yarısı, çilek üretiminin de üçte birine yakın
bölümü Anamur ilçesinde gerçekleştirilmektedir. Anamur ilçesinde, tarım sektörü dışında en önemli sektör
durumunda olan turizm sektöründen sahip olduğu potansiyele rağmen yeterince yararlanılamamaktadır.
Dağları, ovaları, yaylaları, mağaraları, akarsuları, ormanları, bitki örtüsü, 17 kilometre uzunluğundaki doğal
sahili, mavi bayraklı denizi ile Akdeniz Fokları ve Caretta Carettaların yaşama alanı olan bu güzel ilçe, tarihi
eserleri, eski evleri, antik kent ve harabeleri, kültürü, folklorü ile son yıllarda çok önemli bir cazibe merkezi
olmaya aday bir ilçedir. Anamur’da kıyı turizmi, kültür turizmi, ekoturizm, tarım turizmi, çiftlik turizmi, köy
turizmi, yayla turizmi, mağara turizmi, sağlık turizmi, spor turizmi, rafting turizmi, av turizmi, kamp ve
karavan turizmi gibi birçok alternatif turizm yapılabilecek ortam ve olanak bulunmaktadır. Ancak Anamur’un
kalkınma çabalarında tarım sektörünün önde olması, başta turizm olmak üzere diğer sektörlerin ise etkisiz
kalması ilçede yaşanan kalkınmanın oldukça yavaş gerçekleşmesine neden olmaktadır. Bu çalışmada
Anamur ilçesinin kırsal kalkınma çabalarında tarım sektörünün rolünün incelenmesi ve özellikle de tarım
sektörünün turizm sektörünün gelişimi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin ortaya konulması
amaçlanmaktadır. Böylece tarım sektörü yanında turizm sektörünün de gelişiminin ve kalkınmaya etkisinin
arttırılması ve sektörler arası işbirliği olanaklarının da yaratılarak kalkınmanın hızlandırılması çalışmanın
temel hedeflerini oluşturmaktadır.. Anamur’da tarımın yanında turizmin geliştirilmesi ve
sürdürülebilirliğinin sağlanması, kırsal alanlarda kaynakların etkin kullanımı, kırsalda yaşayan insanların
sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan yaşam koşullarının iyileştirilmesi, işgücünün etkin kullanılması ve
özellikle kadın işgücünden daha fazla yararlanılmasına olanak tanıyacaktır. Kentsel ve kırsal alanlardaki
gelişmişlik farklılığını azaltabilecek en önemli araçlar olan tarım ve turizm faaliyetleri, kırdan kent merkezine
ve dışarıya olan göç eğilimini de azaltacaktır. Tarım ve turizm sektörlerinin gelişimi ve ekonomiye katkılarının
arttırılması bu sektörlere bağlı alt sektörlerle birlikte kalkınmayı ivmelendirecek en önemli unsurlar olarak
kabul edilmektedir.
Keywords: Anamur,Kırsal Kalkınma,Tarım,Turizm
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İN VİTRO EFFECT OF SALT STRESS ON CANDİDADE ROOTSTOCK FOR STONE FRUİT PRUNUS
MİCROCARPA AND SOME STONE FRUİT ROOTSTOCKS
1
2

Yrd. Doç. Dr. NEVZAT SEVGİN - Şırnak Üniversitesi - Bahçe bitkileri
Prof. Dr. MEHMET NURİ NAS - Şırnak Üniversitesi - Bahçe bitkileri

Abstract In this study, in vitro salinity tolerance of three Prunus microcarpa genotypes (G1, G2 and G3)
selected from South East Anatolia was investigated in comparison with that of some standard rootstocks
(MaxMa 14, GiselA 5, Pixy, SL-64, and Garnem). To determine salinity tolerance of rootstocks, explants were
cultured in vitro on Nas and Read (2004) Medium (NRM) containing 0, 50, 100 or 150 mM NaCl. Four weeks
after the application of salinity treatments shoot growth, chlorophyll a, chlorophyll b, Proline, Lipid
Peroxidation (MDA), Hydrogen Peroxide (H2O2) were analyzed. Salinity stress inhibited the growth and
development of all genotypes in vitro and depending on genotypes the response to salinity stress varied.
Under salinity stress particularly at 100 and 150 mM NaCl level Proline and H2O2 increased in all genotypes.
Prunus microcarpa, especially G2 genotypes, seemed to be more tolerant to salinity stress compared to the
genotypes of the other species tested. Prunus microcarpa genotypes of Turkey origin tested in this study
could be used as potential rootstocks in soils suitable for fruit culture, in lightly saline soils and when
irrigation water is brackish, at least as safe as the other standard rootstocks tested .
Keywords: Prunus microcarpa ,Salinity ,Proline,MDA,H2O2
Corresponding Author: Yrd. Doç. Dr. NEVZAT SEVGİN

FARKLI DERİŞİMLERDEKİ BÜYÜME ORTAMLARINDA İN-VİTRO KOŞULLARDA YETİŞTİRİLEN
THYMUS PSEUDOPULEGİOİDES (KLOKOV VE DES.-SHOST) FİDELERİNİN FENOLİK İÇERİKLERİNİN
TESPİT EDİLMESİ
Öğr. Gör. MUSTAFA GÜNAYDIN - Gümüşhane Üniversitesi - Biyoloji/Biyoteknoloji
2 Yrd. Doç. Dr. ERSAN BEKTAŞ - Giresun Üniversitesi - Bitki Biyoteknolojisi
3 Prof. Dr. ATALAY SÖKMEN - Konya Gıda Tarım Üniversitesi - moleküler biyoloji ve biyoteknoloji
1

Bu çalışmada, farklı bitki büyüme düzenleyicileriyle desteklenen Murashige & Skoog (MS) ortamında
yetiştirilen Thymus pseudopulegioides fidelerinden elde edilen metanol özütlerinin toplam fenolik ve
flavonoid içeriklerinin belirlenmesi amaçlandı. BBD olarak 6-benzilaminopürin (6-BA), thidiazuron (TDZ) ve
kinetin (KIN)’in 0.25, 0.5, 1.0 ve 2.0 mg/L derişimleri kullanıldı. BBD içermeyen MS besi ortamından elde
edilen sonuçlar kontrol grubu olarak değerlendirildi. Başlangıç eksplantı olarak olgun tohumlar kullanıldı.
BBD içermeyen MS ortamında çimlendirildikten sonra oluşan fideler, ortalama 1 cm uzunluğundaki
parçalara bölündü ve hazırlanan sürgün geliştirme ortamlarına aktarıldı. Kültürler, 24±2 °C’ye ve 16/8 saat
fotoperyodik rejime ayarlanmış beyaz floresan aydınlatmalı (50 µmol m-2 s-1) iklim dolaplarında 60 gün
boyunca inkübe edildi. Oluşan fideler hasat edilerek uygun ortamlarda kurutuldu. Kuru bitkisel materyal toz
haline getirildikten sonra metanol ekstraksiyonuna tabi tutuldu. Elde edilen metanol özütlerinin fenolik
içerikleri ve toplam fenolik ve flavonoid miktarları HPLC ile belirlendi. HPLC analizleri sonucunda bütün
ortamlarda gelişen fidelerin özütlerinde Protocatechuic acid, Caffeic acid, o-coumaric acid, Epicatechin,
Rutin, Ferrulic Acid fenolikleri tespit edildi. Kontrol grubu ve 0.25, 0.5, 1.0 ve 2.0 mg/L KIN içeren ortamlarda
gelişen fidelerden elde edilen özütlerde o-coumaric acid bileşiğinin sentezlenmediği tespit edildi. Farklı
ortamlardan elde edilen özütlerin toplam fenolik miktarları 240.14 mg ile 1920.35 mg, flavonoid miktarları
ise 179.21 mg ile 1963.75 mg arasında tespit edildi. En yüksek toplam fenolik ve flavonoid içeriği 1.0 mg/L
KIN içeren ortamda yetişen fidelerde sırasıyla 1920.35 ve 1963.75 mg/100g.
Keywords: Fenolik, İn-vitro, Thymus
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MURASHİGE & SKOOG TEMEL BESİ ORTAMINDA YETİŞTİRİLEN THYMUS PSEUDOPULEGİOİDES
FİDELERİNİN FARKLI BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİ VE DERİŞİMLER DE KÜLTÜRE ALINAN
SÜRGÜNLERİN SEKİZ HAFTA SONUNDAKİ KARDEŞLENME SAYILARI, ORTALAMA SÜRGÜN
BOYLARI, YAPRAKLANMA SAYILARI VE % KURU AĞIRLIKLARININ BELİRLENMESİ
Öğr. Gör. MUSTAFA GÜNAYDIN - Gümüşhane Üniversitesi - Bitki Biyoteknolojisi
2 Yrd. Doç. Dr. ERSAN BEKTAŞ - Giresun Üniversitesi - Bitki Biyoteknolojisi
3 Prof. Dr. ATALAY SÖKMEN - Konya Gıda Tarım Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji
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Bu çalışmada, Thymus pseudopulegioides fidelerinin farklı bitki büyüme düzenleyicileri (BBD) ve farklı
derişimler de kültüre alınan sürgünlerin sekiz hafta sonundaki kardeşlenme sayıları, ortalama sürgün
boyları, yapraklanma sayıları ve % kuru ağırlıklarının belirlenmesiyle farklı üretim yollarının kullanılması
amaçlandı. Sitokinin ve benzeri Thidiazuron’nın farklı BBD’si olarak kullanıldığı MS temel besi ortamlarında
T. pseudopulegioides’in mikroçoğaltımı üzerine etkileri araştırıldı. In vitro koşullarda çimlendirilen
örneklerden elde edilen sürgünlerden kesilen yaklaşık 1 cm boyunda gövde parçaları eksplant olarak
değerlendirildi ve belirlenen BBD ile desteklenen MS ortamına aktarıldı. BBD olarak, sitokinin grubundan 6BA ve KIN, sitokinin benzeri BBD olan TDZ’nin, 0,25 mg/L, 0,5 mg/L, 1,0 mg/L ve 2,0 mg/L’lik derişimleri
kullanıldı. Kültürler, 24±2 °C’ye ve 16/8 saat fotoperyodik rejime ayarlanmış beyaz floresan aydınlatmalı (50
µmol m-2 s-1) iklim dolaplarında 2 ay boyunca inkübe edildi. KIN’in yapılan çalışmalar sonucunda alınan
verilere göre sürgün boyunda ve çoklu sürgün oluşumunda derişim arttıkça sürgün boyu ve çoklu sürgün
oluşumunun arttığı, sadece çoklu sürgün oluşumunda 2,0 mg/L derişimin de bir önceki derişime göre azalma
olduğu, TDZ’nin etkilerine bakıldığında; sürgün boyunda ve çoklu sürgün oluşumunda derişim arttıkça
sürgün boyu ve çoklu sürgün oluşumunun arttığı, ancak % kuru ağırlığın azaldığı, 6-BA’da derişim arttıkça
sürgün boyunda yapraklanma sayısında ve çoklu sürgün oluşumunda artış, ancak 2,0 mg/L derişimin de
değerlerde azalışa neden olduğu gözlemlenmiştir.
Keywords: Thymus, Yapraklanma sayısı,İn-vitro, % Kuru ağırlık, Sürgün boyu
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MICROSATELLITE-CONTAINING GENES BASED TISSUE FINGERPRINTING: A CASE STUDY IN
CAPSICUM
1

Doç. Dr. AYSE GUL INCE - Akdeniz Üniversitesi - Teknik Bilimler MYO
2 Prof. Dr. MEHMET KARACA - Akdeniz Üniversitesi - Tarla Bitkileri

Most genomes sequenced so far consisted a significant amount of repetitive sequences, which could be
broadly divided into tandem and non-tandem repeats. Tandem repeats (TRs) are classified as satellites,
midi-satellites, minisatellites, and microsatellites. Amongst TRs, microsatellites (or also known as simple
sequence repeats, SSRs) are the most studied and are very useful for research in both basic and applied
sciences. It took at least one decade to accept the fact that microsatellites occur in genes and not "junk"
DNA. The next research subjects included understanding how genes containing microsatellites are
expressed and regulated in different tissues and developmental stages. In the present study, we
investigated whether microsatellites containing genes could be used to differentiate plant tissues.
However, study of differential expression of genes containing microsatellites in different plant tissues and
developmental stages is very limited. In this study, we utilized 16 different tissues and developmental stages
in pepper (Capsicum annuum L.) as a case study using a total of 23 microsatellite-containing genes. Results
showed that there are different patterns and amplification level of microsatellites between housekeeping
and tissue-specific genes. Some of the microsatellite-containing genes showed tissue specificity in pepper.
These results indicated that selected microsatellite-containing genes could be used in fingerprinting of
different tissues and developmental stages. This is the first report on tissue fingerprinting of different
tissues and developmental stages in pepper.
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CROSS-GENERA TRANSFERIBILITY OF MICROSATELLITES WITHIN CARNATION FAMILY
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Caryophyllaceae, called the pink family or carnation family, is a large family consists of 81 genera and
approximately 2625 species. Dianthus, Silene and Gypsophylla are three genera of this family. In the present
study, we investigate cross-genera transferability of microsatellite markers (also known simple sequence
repeats, SSRs) derived from expressed sequence tags (ESTs). A total of 4618 EST sequences, 630 of which
were from Dianthus caryophyllus L., 139 of which were from Gypsophylla arrostii Guss., and 3849 of which
were from Sileneae latifolia Poir. derived from publicly available databases of National Center for
Biotechnology Information (NCBI). ESTs were constructed into contigs and singletons and were then mined
for microsatellites using TRA 1.5 software program. Microsatellites were considered to contain motifs that
were between two and six nucleotides in length. The minimum motif length criteria were defined as being
nine repeats for di-nucleotides, seven repeats for tri-nucleotides, six repeats for tetra-nucleotides and five
repeats for penta-nucleotides and four repeats for hexa-nucleotides. Using inter-genera contigs analysis, a
total of 14 contigs consisting of microsatellite-ESTs from D. caryophyllus, G. arrostii, S. latifolia and 25
singletons (those ESTs that were not found in any contigs) were further analyzed to design microsatellite
primer pairs using the Primer 3 program. A total of 39 primer pairs were identified and commercially
synthesized. In order to assess the transferability genomic DNA of Silene radiata M. Bieb and S. compacta
Fischer species were extracted and amplified using the developed primer pairs. A total of 17 primer pairs
were successfully transferred into these Silene species. Results indicated that majority of the cross-genera
derived primer pairs could be successfully used in production of microsatellite markers in Silene genetic
studies.
Keywords: Silene radiata L., ESTs, Dianthus spp., Gypsophylla spp., SSR
Corresponding Author: Doç. Dr. AYŞE GÜL İNCE
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FUNCTIONAL DNA MARKERS IN PLANT BREEDING
2
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Traditional and Next Generation Sequencing (NGS) based DNA markers are single nucleotides such as single
nucleotide polymorphisms based substitutions, insertions or deletions (INDELs), or fragment size or repeat
motif variations based on primers or probes binding or restriction endonuclease recognition differences.
Those DNA markers that are located within or between gene bodies or within regulatory regions such as
promoters and enhancers are associated with phenotypic/physiologic trait variations and are called
functional DNA markers, gene based markers or perfect markers. Functional DNA markers can be further
divided into two main groups. Those functional markers that directly associated with the phenotypic trait
variations are called direct functional markers whereas those functional DNA markers that indirectly
associated with the phenotypic traits due to recombination and genetic interaction are called indirect
functional DNA markers. DNA markers that cannot be placed in functional marker groups are called general
DNA markers. These markers are not located within or between gene bodies or within regulatory regions
and aren't associated with phenotypic/physiologic trait variations and could be called as general DNA
markers, non-genic or imperfect DNA markers. Functional DNA markers have advantages over general DNA
markers including (i) they aren't lost due to the recombination between marker and gene of interest; (ii)
they are more meaningful in plant breeding, marker assisted selection and genomic selection based on NGS;
(iii) they are more useful in determination of population dynamics, germplasm collections, and monitoring
evolutionary changes. However, the development of functional DNA markers needs requirement of the use
of forward (map-based gene isolation, expression profiling, and sequence homology based characterization
of genes from other species, EcoTILLING and genome editing which is an alternative to standard breeding
processes and genetic transformation and reverse genetic tools. Several aspects of functional markers with
the emphasis in NGS technologies are discussed in this study.
Keywords: Next Generation Sequencing, phenotypic trait, physiologic trait, gene based markers
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GENOMIC AND GENIC MICROSATELLITE PRIMER PAIRS FOR GENETIC STUDIES IN MOMORDICA
CHARANTIA L. (CUCURBITACEAE)
1
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Momordica charantia Linn., known as karela, bitter gourd, bitter melon, goya, bitter squash or balsam pear
("kudret narı" in Turkish), is an important multipurpose herbaceous vegetable crop. This species widely
occurs in tropical and subtropical regions, including parts of the Amazon Basin, Africa, Asia, the Caribbean,
and South America. Bitter gourd belongs to agronomically important family Cucurbitaceae, which consists
of about 975 species across 98 genera. Genetic diversity is very important for genetic improvement studies
in plant breeding. Although a number of studies of genetic diversity in many agronomically important
species genetic, diversity research in bitter gourd is limited. Genetic markers are main tools in genetic
diversity studies. Amongst the molecular markers, microsatellite, commonly known as simple sequence
repeat or simple tandem repeat, has much superiority in many plant species research because of highly
polymorphic, co-dominant, and reliable PCR procedure properties. Nevertheless, the number of
microsatellite primer pairs based on expressed sequence tags (ESTs) or genomic DNA libraries limited in this
crop. In order to utilize microsatellites in bitter gourd genetic studies, new microsatellite primer pairs are
required. To date at the National Center for Biotechnology Information, 139696 nucleotide sequences are
available; however, no ESTs are available for any Momordica species. In this research, 106908 nucleotide
sequences that were selected based on their quality scores were mined to obtain nucleotide sequences
with microsatellites using TRA 1.5 software program. In this study, microsatellites were considered to
contain motifs that were between two and six nucleotides in length. The minimum motif length criteria
were defined as being nine repeats for di-nucleotides, 7 repeats for tri-nucleotides, 6 repeats for tetranucleotides and 5 repeats for penta-nucleotides and 4 repeats for hexa-nucleotides. Seventy-one
microsatellite primer pairs were designed using Primer 3 program. Developed microsatellite primer pairs
could be used in bitter gourd for breeding studies.
Keywords: bitter gourd, genomic DNA library, EST, SSR
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1
2

According to the priority order resulting from the statistical evaluation of the United Nations (UN) World
Food Programme, 805 million people in the world still do not have food to actively live on and the global
death rate for children under five due to malnutrition is approximately 45% (http://www.wfp.org/hunger/
stats). As such, also according to the estimations of the UN, with a global population expectancy of 9.6 by
year 2050, nutrition indicators are expected to worsen. The two major inputs for the production of food
required for nutrition are water and energy. Therefore, the resources of Water, Energy, and Food (WEF)
are inextricably interconnected, along with other surrounding issues. This objective of this study is to
present water, energy, and food as main systems that form a nexus, which itself is affected by defined
external factors. The second objective is to reveal some results from a basin based study (Gediz Basin,
Turkey) as an example that considers different external factors and as a result some changes in water and
energy use occur. Some of these factors that were considered in this study are urbanization, changes in
production technologies and climate change. It is believed that WEF Nexus approach and studies to be
conducted for a basin or a country level will help to manage the sustainability in terms of agricultural
production.
Keywords: Water use, Green water, Blue water, Climate change, Urbanization
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2

quidistant seed spacing in precision seeding is the goal since each plant will have the same chance to receive
nutrients, moisture and sunlight as a result of less competition. On the other hand, equidistant seed spacing
varies as a function of the constructional properties of the seeding unit, operational parameters and seed
properties. Seed tubes are one of the important components that affect seed trajectory and seed spacing.
In this study, seed trajectory and seed spacing relation was studied and the objective of this study was to
compare the seed trajectory and spacing based on computational fluid dynamics and image capture. In
order to meet this objective, corn seeds were used in both, simulations and laboratory tests. The
semitransparent seed tube used in this study allowed capturing seed trajectories as corn seeds were
released from a vacuum type metering unit at three different peripheral speeds on the vacuum disk as a
function of three forward speeds of the seeder. The release points of the seeds were achieved at different
points of the seed tube entry. The same seed tube was also modeled using SolidWorks 3D Computer Aided
Design. The results obtained from the lab tests and simulations were found to be very similar in terms of
seed trajectory and seed spacing. It is believed that the simulation based studies can be used to design seed
tubes in order to obtain desired seed spacings.
Keywords: Analysis, Simulation, Design, Seed, Precision seeding
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KETEN TOHUMU BİYODİZELİ İLE ETANOL, PROPANOL, HEPTAN VE HEKZAN KATKI
KARIŞIMLARININ YAKIT ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
1
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Petrol kökenli yakıtların fiyatlarının artması, tükenmek üzere olması ve çevreye verdikleri zararlarla birlikte
yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talep her gün daha da artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından
dizel motorlarda kullanılabilen biyodizelin yakıt ve yanma özelliklerinin iyileştirilmesi için alkol katkıları
kullanılmaktadır. Bu çalışmada keten tohumundan elde edilen biyodizelin içerisine belli oranlarda propanol,
heptan, hekzan ve etanol ilave edilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Keten tohumu biyodizeli ile katkı ilave
edilen yakıtların kinematik viskozite, yoğunluk, parlama noktası, soğuk filtre tıkanma noktası, kalori, bakır
çubuk korozyonu testleri yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.
Keywords: katkılı biyodizel, keten tohumu, yenilenebilir enerji
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Milking systems have evolved over the years with the introduction of new technology and automation, and
the objective of evolutions was to obtain the whole milk from the animal teat in the shortest time without
causing any detrimental effect on udder health while increasing the productivity by reducing the labor.
Hence, the studies targeting vacuum dynamics of the milking systems are of importance. In this respect,
vacuum drops in b and d-phase are worth investigating. The objective of this study was to compare two
different milking clusters in terms of vacuum drops in b and d-phase. The milking clusters considered in the
study were Conventional and Four-Way milking cluster. The lab experiments using artificial teats were used
during the wet-tests and vacuum measurements were made according to ISO 6690 and four variables were
considered. These variables were system vacuum, pulsation rate and ratio and flow rate. Using the data
obtained from the experiments based on Response Surface Methodology, polynomial functions were
developed and these functions were then used to compare two milking clusters under the same conditions.
It was found that the vacuum drops in b and d-phase differs from one cluster to another under the same
conditions. Response surface Methodology
Keywords: Milking, machinery,Mathematical Modelling,Response Surface Methodology,Milking clusters
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MEYVE BAHÇELERİNİN SULAMASINDA MİKRO YAĞMURLAMA YÖNTEMİ
1
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2 Yrd. Doç. Dr. MEHMET ŞAHİN - Selçuk Üniversitesi - tarımsal yapılar ve sulama

Meyve Bahçelerinin sulanmasında en çok kullanılan yöntemler Mikro Yağmurlama ile Damla sulama ile
sulama yöntemleridir. Damla sulama yöntemi, daha az su kullanılması, verim ve kaliteyi artırması, uygulama
kolaylığı, çevre kirliliğini azaltması gibi nedenlerle yüzey sulama yöntemlerine tercih edilmektedir. Mikro
yağmurlama yönteminde de, sulama suyu, damla sulama sistemlerinde olduğu gibi kaynaktan mikro
yağmurlama başlıklarına kadar basınçlı boru hatları ile iletilen ve yağmurlama başlıklarından basınç altında
püskürtülerek sulama yapar. Her ağacın altına ya da iki ağaç arasına bir adet mikro yağmurlama başlığı
yerleştirilir. Sistemde eşit su dağılımının sağlanması için, yağmurlama başlıklarının işletme basıncı 1.5
atm’nin üstünde olacak şekilde projelendirme yapılmalıdır. Mikro yağmurlama sistemlerinde, kullanılacak
başlıklarının yağmurlama hızı toprağın su alma hızına eşit ya da küçük olmalıdır. Sistemin diğer bir üstünlüğü
ise dondan korunmada başarılı olarak kullanılmasıdır.
Keywords: sulama yöntemleri,meyve bahçelerinin,sulanması, mikro yağmurlama yöntemi
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1

Y. Lisans Öğr. M.ZİAULHAQ MOHAMMED - Selçuk Üniversitesi - Tarımsal Yapılar ve Sulama
2 Yrd. Doç. Dr. MEHMET ŞAHİN - Selçuk Üniversitesi - Tarımsal Yapılar ve Sulama

Meyve bahçelerinin sulanmasında kullanılacak sulama yöntemi ve oluşturulacak sulama programları,
yetiştirildiği bölgeye, ağaçların cinsi ve yaşına, su varlığına ve toprak bünyesine bağlı olarak değişiklik
gösterir. Sulama programı hazırlamak için, öncelikle meyve yetiştiriciliğinde kullanılan anaçların kuraklığa
dayanıklılık derecelerinin bilinmesi gerekir. Aynı zamanda farklı taç genişliklerine sahip anaçların etkili kök
derinliklerinin de bilinmesi gerekmektedir. Meyve bahçelerinin sulanmasında kullanılan yöntemlerin iyi
seçilmemesi ve sulama programlarının bilinçsiz yapılması, sulamadan beklenen faydaların sağlanmasını
engelleyecektir. Fazla su, yüksek verim anlamına gelmemektedir. Bitkinin ihtiyacından daha fazla verilen su
drenaj problemi yaratarak verim ve kalitenin düşmesine sebep olacak ya da drenaj problemi olmayan bir
arazide derine sızıp hem fazla su uygulanmış olacak hem de bitki ve besin elementleri kök bölgesinin altına
yıkanmış olacaktır. Bu çalışmada meyve bahçelerinin sulanmasında kullanılan damla sulama yöntemi ele
alınmış ve yöntemin meyve bahçelerinde kullanım prensipleri irdelenmiştir.
Keywords: damlama sulama, meyve bahçeleri, sulama yöntemleri
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DÜNYADA SU VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI Zir. Yük. Müh. Canan CANDAN1 S.Ü. Fen Bilimleri
Enstitüsü Doktora Öğrencisi-Konya canandvn@gmail.com Prof.Dr. Nizamettin ÇİFTÇİ S.Ü. Ziraat Fakültesi
Öğretim Üyesi nciftci@selcuk.edu.tr. Yrd.Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN S.Ü. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
mhsahin@selcuk.edu.tr. ÖZET Su, canlıların temel ihtiyaçlarını karşılaması yanında; sürdürebilir tarım, enerji
üretimi, endüstri, ulaşım ve turizmin yanı sıra gelişmenin de kaynağıdır. Su, insanoğlu için taşıdığı yaşamsal
önemin ötesinde ülkelerin varlığı, güvenlik çıkarları, ekonomik gelişimleri açısından da büyük bir öneme
sahip olan doğal bir kaynaktır. İnsanlık tarihinde her zaman güç unsurlarının dengesini ve uygarlığın kalitesini
belirleyen su kaynakları günümüzde daha da hayati ve stratejik bir konuma gelmiştir. Bu nedenle Dünyada
petrol ve doğal enerji kaynakları üzerinde asırlardır süren egemenlik savaşı artık su kaynakları üzerinde de
başlamış bulunmaktadır. Dünya yüzeyindeki su hacmi 1.36 milyar km3 olup bunun yaklaşık % 97,5 i tuzlu su
ve % 2,5’de tatlı sudur. Görüldüğü gibi tatlı su kaynakları toplam su içerisinde çok düşük miktardadır.
Dünyanın kullanılabilir tatlı su kaynağı 35 milyon km3’tür. Sahip olduğumuz tatlı su kaynakları bütün suların
yaklaşık %2.5’i kadardır ve bu suların 2/3’ü de kutuplarda buz halindedir. Geriye kalan tatlı suların 1/3’ü de
kaynak suyu, ırmak ve göllerde bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Dünya'da 1,4 milyar
insan temiz içilebilir sudan mahrumdur. Su kıtlığı çeken bölgelerde yaşayan insan sayısı 470 milyon olup bu
sayının 2025'te 6 kat artması beklenmektedir. Kıtalar arasında su dağılımında büyük bir dengesizlik
bulunmaktadır. Buna örnek olarak, Güney Amerika’da kişi başına düşen tatlı su miktarı, Asya’dan 10 kat ve
Afrika’dan 5 kat daha fazladır. Su sıkıntısı, aslında sadece ülkelerin bulundukları coğrafi konumlarından
kaynaklanmamakta, aksine yönetimlerin almış oldukları sosyal, ekonomik, siyasal kararlarla da yakından
ilgilidir. İzlenen su yönetim politikaları sorunun artmasına ya da azalmasına neden olmaktadır. Suyun orantılı
paylaşımı ve sürdürülebilirliği, suyun sektörler bazında yönetiminin performansına bağlıdır. Anahtar
kelimeler: Dünya Su Hacmi. Su Ayak İzi, Su
Keywords: Dünya Su Hacmi,Su Ayak İzi,Su Stresi,Su Kıtlığı
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DÜNYADA SU YÖNETİMİ VE SORUNLARI Zir. Yük. Müh. Canan CANDAN1 S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora
Öğrencisi-Konya canandvn@gmail.com Prof.Dr. Nizamettin ÇİFTÇİ S.Ü. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
nciftci@selcuk.edu.tr. ÖZET Hızlı nüfus artışı, kirlenme ve yanlış kullanım baskısı altında kalan ve dünyadaki
dağılımı yere ve zamana göre değişen tatlı su kaynakları dünyanın birçok bölgesinde artık stratejik bir doğal
kaynak durumuna gelmiştir. Tarih boyunca uygarlıkların gelişiminde çok önemli bir rol üstlenen su
kaynakları günümüzde de en önemli doğal ve stratejik kaynaklar olarak ele alınmaktadır. Su sıkıntısı, aslında
sadece ülkelerin bulundukları coğrafi konumlarından kaynaklanmamakta, aksine yönetimlerin almış
oldukları sosyal, ekonomik, siyasal kararlarla da yakından ilgilidir. İzlenen su yönetim politikaları sorunun
artmasına ya da azalmasına neden olmaktadır. Suyun orantılı paylaşımı ve sürdürülebilirliği, suyun sektörler
bazında yönetiminin performansına bağlıdır. Mevcut durumda artan tatlı su kaynaklarının nicelik ve nitelik
sıkıntısı ülkelerin daha etkili ve sürdürülebilir akılcı su politikaları uygulaması zorunluluğunu ortaya
çıkarmıştır. Günümüzde ve gelecekteki ülkesel ve global düzeydeki su yönetim politikalarında su; küresel
şirketlerin kâr aracı ve pazarda sadece bir ticari meta olarak ele alınmamalıdır. Bu da ulusal ve bölgesel
ölçekte dış müdahalelerden uzak olarak belirlenmiş etkin su politikaları ve işbirliğinin gerekliliğini ortaya
koymaktadır. Su kaynakları toplumun ortak malıdır ve kamu yararı gözetilerek tüketilmelidir. Yönetim
kademesindekiler kamuya ait bu temel doğal kaynakların korunmasını ve eşitlik içerisinde kullanılmasını
sağlamakla sorumludurlar. Bu yükümlülükler anayasal görevdir. Doğal kaynak olarak tanımlanan su
kaynaklarının, yönetim politikasının temel esasını, yaşamın vazgeçilmez unsuru olan suya erişim hakkı
oluşturmaktadır. Suya erişim hakkı, küresel su şirketlerinin kar hesaplarının insafına, gelişmiş kapitalist
ülkeler arasındaki egemenlik çekişmesine terk edilmemelidir. Günümüzde ve gelecekteki ülkesel ve global
düzeydeki su yönetim politikalarında su; küresel şirketlerin kâr aracı ve pazarda sadece bir ticari meta olarak
ele alınmamalıdır. Her canlı, yeterli ve uygun kalitede suya ulaşabilmelidir. Çünkü gelecekte insan ve gıda
güvenliğinin sağlanması, öncelikle suyun sağlıklı bir şekilde korunmasına bağlıdır. Anahtar Kelimeler: S
Keywords: Su Sorunları,Su Politikası,Su Yönetimi,Küresel Su Politikası,Temiz Su
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PERFORMANCE EVALUATİON OF IRRİGATİON NETWORKS AFTER THE TRANSFER İN LOWER
BÜYÜK MENDERES BASİN
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Irrigation management in Turkey has been under influence of the developments in the water management
sector in the world. Irrigation management transfers are initiated by governments due to poor management
performances, lack of operational and maintenance funds, and very low water fee collection from the
farmers. In Turkey, the transfer of the management of irrigation schemes from government organizations
such as State Hydraulic Works (DSI) to locally managed farmer organizations such as Water User
Associations was the most common implementation. Since 1993, approximately 96% of the public irrigation
schemes were turned over to the locally managed farmer organizations. In this study, it was aimed to assess
the pre-transfer and post-transfer irrigation performances of Akçay, Aydın and Söke Irrigation Schemes
located in Lower Buyuk Menderes Basin which were formerly operated by DSI. The performance indicators
used in the evaluation were mainly grouped into four categories, namely; Agricultural and Environmental
Performance Indicators, Water Use Performance Indicators, Financial Performance Indicators and
Institutional Performance Indicators. In this research, data set used in the study was obtained from DSI and
related irrigation associations’ archives. The results of the research showed that by the transfer of
Management-Operation-Maintenance responsibilities from DSI to water user associations, significant
developments were realized in irrigation ratio, water fee collection efficiency and water supply to the
irrigation schemes located in the area. Another important finding of the study was the considerable increase
in output per unit of land and per unit of water after transfer. It can be concluded that the irrigation
management transfer in the region resulted with self-sufficient water user organizations, which is the basic
outcome of irrigation management transfer.
Keywords: Performance Evaluation, Performance Indicators,Water User Association, Büyük Menderes Basin
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Tarımdaki suyu etkin ve verimli kullanılabilmek için, su yönetiminde akılcı politikaların işletmecilik
şekillerinin ele alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için mevcut işletmecilik şekillerinin izlenerek ortaya
çıkan sorunların çözümüne yönelik alternatif işletme şekilleri uygulamaya konulmalıdır. Sürdürülebilir bir su
yönetimi; su kaynaklarının planlı bir şekilde depolanması, dağıtılması ve akılcı kullanılması olarak
tanımlanmaktadır. Sulama kooperatifleri; yer altı (YAS) veya yerüstü (YÜS) su kaynaklarından faydalanmak
isteyen çiftçilerin ortak fayda ile kurdukları demokratik örgütlerdir. Bunların asıl amacı, kârdan çok sulama
hizmetlerinin en uygun düzeyde yürütülmesini sağlamaktır. Türkiye’nin toplam yüzölçümü 78 milyon ha
olup bunun 2016 yılı verilerine göre yaklaşık 23,763 milyon ha’ı tarıma elverişlidir. İşlenebilir 23,763 milyon
ha’ı tarım arazisinin 16,5 milyon ha’ı sulanabilir özelliktedir. Günümüz koşullarında sulanabilir arazilerin 8,5
milyon hektarı ekonomik olarak sulanabilir olmasına karşın 2015 yılı itibari ile sulamaya açılan arazi varlığı
5,95 milyon ha’dır Bu çalışmada, Konya İli Meram İlçesi Hatunsaray Sulama Kooperatifi işletmecilik yapısı ve
sorunları incelenmiştir. Bu amaçla sulama sahasındaki çiftçilerle yüz yüze görüşme şeklinde anket
uygulanmıştır. Araştırma sonucunda çiftçilerin %87,8’inin sulama suyu kalitesini bilmediği, %12,3’ü toprağa
verilecek su miktarını tahminen ve %71,4’ü ise bitkiye bakarak belirlediği, %93,9’u yağmurlama sulama
sistemini kullandığı, %24,5’i eğitim almadan kendi tecrübelerine göre sulama yaptığı tespit edilmiştir. Yine
çiftçilerin %81,6’sı sulama ücretlerinin yüksek olmadığını ve %36,7’si de sulama ücretlerinin debi miktarına
göre belirlenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Sulama, Sulama Yönetimi, Sulama
işletmeciliği, Sulama Kooperatifi, Sürdürülebilir Su Yönetimi *: Bu çalışma Emine Patlar’ın Yüksek Lisans tez
çalışmasının bir bölümüdür.
Keywords: Sulama, Sulama Yönetimi, Sulama işletmeciliği, Sulama Kooperatifi, Sürdürülebilir Su Yönetimi
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AKŞEHİR İLÇESİ KOZAĞAÇ SULAMA KOOPERATİFİ ÇİFTÇİLERİN SU KULLANIM
DAVRANIŞLARININ TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
1

Y. Lisans Öğr. MEDİHA FULYA FİŞEKÇİOĞLU - Selçuk Üniversitesi - tarımsal yapılar ve sulama
2 Prof. Dr. NİZAMETTİN ÇİFTÇİ - Selçuk Üniversitesi - tarımsal yapılar ve sulama

Sulama şebekelerinin yönetiminde temel amaç, çiftçilerin gelirinin yükseltilmesi, dolayısıyla su kaynaklarının
en yüksek faydayı sağlayacak şekilde etkin dağıtım ve kullanımının gerçekleştirilmesidir. Sulama yönetimi
ise tarımda sulama amaçlarını gerçekleştirmek için suyun dağıtım ve kullanımını sağlayan bir organizasyon
olarak tanımlanabilir. Türkiye’deki sulama işletmeciliği şekillerine baktığımızda; Kamu (Devlet) Sulama
İşletmeciliği, Yerel Yönetim Sulamaları, Halk Sulamaları, Sulama Birliği Sulama İşletmeciliği ve Sulama
Kooperatifleri Sulama İşletmeciliği olmak üzere 5 tür işletmecilik bulunmaktadır. Ülkemizde kooperatifçilik
hareketi 1863 yılında Memleket Sandıkları ile başlamıştır. Sulama Kooperatifleri, 1163 Sayılı Kooperatifçilik
Kanunu’na dayanarak kurulan, tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik çıkarlarını ve
özellikle meslek ve geçimlerine ait gereksinimlerini karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp
korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişilikleri ile özel idareler, köyler, belediyeler, dernekler tarafından
kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli kuruluşlardır. Kurulmalarında, geliştirilmelerinde ve teşviklerinde
gerek bölge tarımına gerekse ülke tarımına büyük faydalar sağladığı gözlenen sulama kooperatifleri’nin
sulama işletmelerinde görülen bu sorunların çözümü kaçınılmazdır. Planlanan bu araştırmada amaç; Konya
ili Akşehir İlçesi Kozağaç Sulama Kooperatifindeki sulama performansının tespit edilip, kooperatif
sahasındaki çiftçilerin su uygulama davranışlarının da belirlenerek, çözüm önerilerini ortaya koymaktır.
Araştırma sonuçlarına göre; Ankete katılan çiftçilerin %60’ı toprak analizi yaptırdığını, %40’si analiz
yaptırmadığını, %73’ü su kalitesini bilmediğini, %27’si kalite hakkında bilgisinin olmadığını, %60‘ı sulama
zamanını toprağı kontrol ederek, %35’i bitkiye bakarak, %5’i ise tahminen belirlediklerini, %45’i sulamayı
sulama sırası kendine geldiğinde yaptığını, %33’ü suyu hemen temin edemediğini, %12’si istenilen zamanda
ve %10’u gecikmeli olarak suyu alabildiğini, çiftçilerin %52’si sulama ücretlerinin pahalı bulduğunu, %43’ü
normal, %3’ü ucuz ve %2’si de herhangi bir fikrinin olmadığını ifade etmişlerdir. Ankete katılan çiftçilerin
%43’ü sulama işletmelerinde bakım ve onarımı kendisinin yaptığını, %57’si ise kooperatifin yaptığını
belirtmişlerdir.
Keywords: sulama,sulama yönetimi,sulama kooperatifi,su ücreti
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COLLECTİON AND EVALUATİON OF DRY COMMON BEAN LANDRACES GROWN İN WESTERN
ANATOLİA
1 Prof. Dr. VAHDETTİN ÇİFTÇİ - Abant Izzet Baysal University - Faculty of Agriculture and Natural Sciences, Department of Field Crops
Araş. Gör. MEHMET ZAHİT YEKEN - Abant Izzet Baysal University - Faculty of Agriculture and Natural Sciences, Department of Field Crops
3 Yrd. Doç. Dr. GÖKSEL ÖZER - Abant Izzet Baysal University - Faculty of Agriculture and Natural Sciences, Department of Plant Protection
4 Doç. Dr. HARUN BAYRAKTAR - Ankara University - Faculty of Agriculture, Department of Plant Protection
5 Yrd. Doç. Dr. HÜSEYİN ÇANCI - Akdeniz University - Faculty of Agriculture, Department of Field Crops
6 Prof. Dr. FAİK KANTAR - Akdeniz University - Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Biotechnology

2

Landraces have an important place in increasing agricultural production. The developed new varieties take
place of landraces at the end of breeding studies carried out for many years. This situation causes genetic
erosion and leads to the destruction of landraces quickly. Although some agro-morphological studies have
been carried out by collecting common bean gene resources from different regions of our country, these
genetic resources have not been used in adequate breeding studies. It leads to create insufficient variation
for common bean breeding studies and these studies being conducted in our country were affected
negatively. In this study, 83 dry common bean landraces were collected from some provinces of Western
Anatolia Region in Turkey. The experiment was laid out at research and implementation area of Abant Izzet
Baysal University, Bolu, Turkey. The characterization of 83 dry common bean landraces was carried out
according to the cultivar evaluation criteria developed by IPGRI (International Plant Genetics Resources
Institute) and EU-CPVO (European Union Community Plant Variety Office). YLV-14, YLV-28, YLV-31, YLV-32,
BLKSR-3, BLKSR-4, BLKSR-19, BRS-3, BRS-4, BRS-21, BRS-22, BRS-23, BRS-24, DZC-2, DZC-3, BLCK-7, ÇNK-2,
ÇNK-4, ÇNK-6 and ÇNK-8 genotypes were selected among the 83 genotypes as promising line according to
morphological characterization results and weighted scaling method. In the future, it is aimed to develop
dry common bean cultivars by evaluating the promising lines obtained from single plant selection together
with standard cultivars. *This study was financially supported by TUBITAK (Project Number: 115R042).
Keywords: Dry Common Bean, Single Plant Selection, Characterization
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YULAFTA ÇİMLENME ÜZERİNE TOHUM İRİLİĞİ VE FARKLI TUZ KONSANTRASYONLARININ
ETKİLERİ
1
2

Y. Lisans Öğr. CANSER DOLGUN - Uludağ Üniversitesi - Tarla Bitkileri
Doç. Dr. ESRA AYDOĞAN ÇİFCİ - Uludağ Üniversitesi - Tarla Bitkileri

Bu çalışma 2017 yılında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi tohumluk laboratuvarında Kahraman yulaf
çeşidinde tohum iriliğinin ve farklı tuz dozlarının çimlenme döneminde etkilerini araştırmak amacıyla
kurulmuştur. Deneme İki Faktörlü Tesadüf Parselleri Deneme Deseninde 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür.
Çalışmada 5 farklı tuz (NaCI) konsantrasyonu (25, 50, 75, 100, 125 mMol) ile kontrol olarak musluk suyu ve
3 farklı tohum iriliği kullanılmıştır. Tohum iriliği olarak 2,00 mm elekten geçen tohumlar küçük tohum, 2,00
mm -2,50 mm arası tohumlar orta tohum, 2,50 mm elek üzerinde kalan tohumlar ise büyük tohum olarak
değerlendirilmiştir. Petri kapları içerisinde filtre kağıtları arasında yürütülen denemede her petri kabına 20
tohum konulmuştur. Denemede 3 tohum iriliği x 6 tuz seviyesi x 3 tekerrürden oluşan toplam 54 petri
kullanılmıştır. Her petriye uygun test solüsyonundan 10 ml konulmuştur. Tohumlar karanlık ortamda 8 gün
boyunca 250C’de yetiştirme kabininde çimlenmeye bırakılmıştır. Çalışmada çimlenme oranı, su alım oranı,
kök uzunluğu, sürgün uzunluğu, yaş kök ağırlığı, kuru kök ağırlığı, yaş sürgün ağırlığı, kuru sürgün ağırlığı
özellikleri incelenmiştir. Sonuç olarak; yapılan çalışmada tohum iriliği çimlenme yüzdesi, su alım oranı, yaş
kök ağırlığı özelliklerinde istatiksel olarak önemli etkide bulunduğu ancak kök uzunluğu, sürgün uzunluğu,
yaş sürgün ağırlığı, kuru kök ağırlığı, kuru sürgün ağırlığı özelliklerinde istatiksel olarak önemli etkide
bulunmadığı görülmüştür. Tuz dozlarının artan etkisi tüm özelliklerde olumsuz etkide bulunduğu
saptanmıştır. Özellikle 75 mMOL tuz dozundan sonra çimlenme özellikleri önemli derecede olumsuz
etkilenmiştir.
Keywords: Yulaf, çimlenme, tuzluluk stresi, tohum iriliği.
Corresponding Author: Doç. Dr. ESRA AYDOĞAN ÇİFCİ

FARKLI SIRA ARALIKLARI VE TOHUM MİKTARLARININ ACEM ÜÇGÜL (TRİFOLİUM
RESUPİNATUM L.)'ÜNDE OT VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
2

1 Dr. GAMZE BAYRAM - Uludağ üniversitesi Ziraat Fakültesi - Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Araş. Gör. EMRE ŞENYİĞİT - Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Bu araştırma, Bursa koşullarında yetiştirilen acem üçgülünde uygun sıra arası ve tohum miktarının
belirlenmesi ve bunların ot verimi ile kalite özellikleri üzerine olan etkilerini incelemek, bu konuda ileride
yapılacak araştırmalara ışık tutmak ve bölge çiftçilerine yardımcı olmak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada
bitki materyali olarak Demet-82 çeşidi kullanılmıştır. Deneme, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde iki yıl süre ile yürütülmüştür. Bölünmüş Parseller Deneme Desenine
göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Denemede 4 farklı sıra arası mesafe (20, 30, 40 and 50 cm) ve 4
farklı tohum miktarı (1.5, 2.0, 2.5 and 3.0 kg/da) uygulanmıştır. İki yıl süren bu araştırmada, bitki boyu, ana
sap kalınlığı, yeşil ot verimi, kuru ot verimi ve ham protein oranı belirlenmiştir. Sonuç olarak; otun verimi ve
kalitesi açısından, acem üçgülü 20 cm sıra aralığı ve 2.5 kg/da tohum miktarı ile ekilmesi önerilebilir.
Keywords: Acem üçgülü, sıra aralığı, tohum miktarı, verim, kalite
Corresponding Author: Dr. GAMZE BAYRAM
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FARKLI ŞEKİL VE MİKTARLARDA BİOVİN VE TKİ-HÜMAS UYGULAMALARININ ŞEKERPANCARININ
VERİM VE KALİTESİNE ETKİLERİ
1
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3 Uzman NESİM DURSUN - Selçuk Üniversitesi - Toprak Bilimi ve Btiki Besleme
4 TAMER DEĞER - yok - yok
5 Prof. Dr. SAİT GEZGİN - Selçuk Üniversitesi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı

Bu çalışma, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Alakova deneme tarlasında farklı şekil ve
miktarlarda biovin ve TKİ-Hümas uygulamalarının Coyote şeker pancarı çeşidinin verim ve kalitesi üzerine
etkilerinin belirlenmesi amacıyla 2013 yılında yürütülmüştür. Tesadüf bloklarında 3 faktörlü faktöriyel
deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülen denemede, organik toprak düzenleyicilerinin (şlempe
bazlı, Biovin ve Biovin Plus ile leonardit bazlı TKİ-Hümas ve TKİ-Süperhümas) topraktan 0 (kontrol), 3, 6 ve 6
L da-1 ve yapraktan % 0.25 organik toprak düzenleyicisi içeren çözelti olmak üzere 3 farklı şekilde
uygulanmıştır. Toprağın NPK kapsamı dikkate alınarak ekimde 20 kg da-1 12-30-12 gübresi ile çapada ve
haziran sonunda olmak üzere 2 sefer 15 kg da-1 üre (%46 N) gübresi verilmiştir Topraktan gübre uygulaması
ekimden önce sulandırılıp toprağa karıştırılarak uygulanmıştır. Yapraktan gübre uygulaması ise mayıs ayında
çapa sonrası, temmuz ve ağustos ayı başında olmak üzere 3 defada uygulanmıştır. Araştırma sonucunda
organik toprak düzenleyicilerin şeker pancarının yumru verimi üzerine istatistiki olarak önemli etkisi
olmamasına rağmen bu kaynakların şekerpancarı yumrularının kalitesi üzerine etkileri önemli bulunmuştur.
Ayrıca şeker pancarının yumru verimi uygulama kaynaklarına göre değişmemekle birlikte bu kaynakların
uygulama şekli ve miktarına bağlı olarak önemli düzeyde değiştiğini göstermiştir. Uygulama kaynaklarının
ortalaması olarak yapraktan uygulama yapılmayan parsellerde kontrole göre topraktan 3 ve 6 l/da TKİHümas veya Biovin uygulamasıyla yumru verimi %6 oranında artmıştır. En yüksek yumru verimi (83.67 t/ha)
yapraktan uygulama olmaksızın dekara 6 litre Biovinplus uygulaması ile elde edilmiştir.
Keywords: hümik asit,kalite,şeker pancarı,verim
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TOPRAĞIN BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE FARKLI İNKÜBASYON DÖNEMLERİNDE UYGULANAN
MANTAR KOMPOSTUNUN ETKİLERİ
1
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2 Y. Lisans Öğr. NİL ÖZEN - Akdeniz Üniversitesi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
3 Y. Lisans Öğr. EZGİ KILIÇ - Akdeniz Üniversitesi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Bu çalışmada, toprağın pH, EC, organik madde, NO3-N ve NH4-N içerikleri üzerine farklı inkübasyon
dönemlerinde yapılan mantar kompostu uygulamalarının etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla
topraklara 0, 500, 1000, 1500 ve 2000 kg/da mantar kompostu uygulanmış ve 0, 30, 60 ve 90 gün
inkübasyona bırakılmıştır. Serada yürütülen bu çalışma, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü
olarak yürütülmüştür. İnkübasyon dönemleri sonucunda alınan toprak örneklerinde pH, EC, organik madde,
NO3-N ve NH4-N analizleri yapılmıştır. Deneme sonuçlarına göre; inkübasyon dönemlerine bağlı olarak
toprakların pH’larının 60. güne kadar arttığı 90. günde ise azaldığı; EC’lerinin ve NO3-N içeriklerinin genel
olarak arttığı, organik madde ve NH4-N içeriklerinin ise azaldığı belirlenmiştir. Denemede, artan dozlarda
uygulanan mantar kompostunun toprakların pH, EC, organik madde, NO3-N ve NH4-N içerikleri üzerine
etkisi ise önemsiz bulunmuştur. Çalışmada, mantar kompostu kullanımında mantar kompostunun toprağa
uygulama süresine dikkat edilmesi ve uygulama dozların artırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords: pH , EC , Nitrat , Amonyum , Organik Madde
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FARKLI İNKÜBASYON DÖNEMLERİNE VE MANTAR KOMPOSTU UYGULAMALARINA BAĞLI
OLARAK TOPRAĞIN BİTKİ BESİN MADDESİ İÇERİKLERİNDEKİ DEĞİŞİM
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Bu çalışmada, farklı inkübasyon dönemlerine ve yapılan mantar kompostu uygulamalarına bağlı olarak
toprağın bitki besin maddesi [toplam azot (N), alınabilir fosfor (P), değişebilir potasyum (K), kalsiyum (Ca),
magnezyum (Mg), DTPA-ekstrakte edilebilir demir (Fe), mangan (Mn), çinko (Zn) ve bakır (Cu)] içeriklerinde
meydana gelen değişimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Serada yürütülen deneme, tesadüf blokları
deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla topraklara 0, 500, 1000, 1500 ve
2000 kg/da mantar kompostu uygulanmış ve 0, 30, 60 ve 90 gün inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon
dönemleri sonucunda alınan toprak örneklerinde toplam N, alınabilir P, değişebilir K, Ca, Mg, DTPAekstrakte edilebilir Fe, Mn, Zn ve Cu analizleri yapılmıştır. Deneme sonuçlarına göre; inkübasyon
dönemlerine bağlı olarak toprakların toplam N, değişebilir K ve Mg, DTPA-ekstraktrakte edilebilir Zn
içeriklerinin genel olarak arttığı; alınabilir P, değişebilir Ca, DTPA-ekstrakte edilebilir Fe, Mn ve Cu
içeriklerinin ise azaldığı belirlenmiştir. Denemede, artan dozlarda uygulanan mantar kompostunun
toprakların değişebilir K ve DTPA-ekstrakte edilebilir Fe içeriklerini artırdığı; ancak toplam N, alınabilir P,
değişebilir K, Ca, Mg, DTPA-ekstrakte edilebilir Mn, Zn ve Cu içerikleri üzerine etkisinin önemsiz olduğu
saptanmıştır.
Keywords: Toplam N, alınabilir P, değişebilir K, DTPA-ekstrakte edilebilir Fe.
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THE EFFECT OF DİETARY TARRAGON (ARTEMİSİA DRACUNCULUS) POWDERS DİFFERENT LEVELS
SUPPLEMENTATİON ON PERFORMANSE PARAMETERS OF BROİLER CHİCKENS
1

Yrd. Doç. Dr. MUHAMMET ALİ TUNÇ - Atatürk Üniversitesi - Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
2 Yrd. Doç. Dr. FATİH YILDIRIM - Atatürk Üniversitesi - Zootekni

This study was conducted to evaluate the effects of different levels of Tarragon powder on performanse
parameters of broiler chickens. Day-old two hundred forty Ross 308 male broiler were randomly allocated
into four treatments and six replicates per treatment. At each replicate ten birds were used. All birds for 42
days had ad libitum access to feed and water. The diets prepared as start (1-14 days), grow (15- 37 days)
and finish (38 – 42 days).(table 1) Tarragon plant used in the research was purchased from vegetable market
in Erzurum province of Turkey. Experiment used diet treatments that base diet (Control), base diet + 0.1%
of Tarragon powder (group 1), base diet + 0.2% of Tarragon powder (group 2), base diet + 0.5% of Tarragon
powder (group 3). Trait was seen that body gain weight was the lowest in group 3 (0.5% of Tarragon) at 4
and 5 weeks (p<0.05). While among groups total body weight were not significantly affected, feed intake
and feed conversion ratio group 3 (0.5% of Tarragon) had the highest value (p<0.05). The results of this
study suggest that the high level addition of Tarragon powder to broiler diets has a negative effect on broiler
performance parameters.
Keywords: Broiler, feed intake, performance, Tarragon Powder
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MUHAFAZAKARLIK BAĞLAMINDA MEKAN VE KADIN İLİŞKİSİ: GAZİANTEP'TE "HAYAT"
1

Y. Lisans Öğr. SÜMEYRA ÖZTİMUR - Gaziantep Üniversitesi - Kadın Çalışmaları

Geleneksel Gaziantep evlerinin kendine özgü mimari formu içinde "hayat" adı verilen bölüm, yüksek
duvarların çevrelediği bahçedir. Hayat, kamusal alan ile özel alan arasında kalan bir ara alandır. Hayat, fiziki
bir mekan olmanın ötesinde simgesel bir içerik de taşır. Zira muhafazakar bir kültürel iklimde kadını özel
alanda tutan toplumsal cinsiyet rollerinin izini taşıdığı kadar gökyüzüne açılan bir mekan olarak özel alanın
o bilindik sınırlılığını da tam olarak taşımaz. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı; insanların istek ve ihtiyaçları
doğrultusunda inşa ettikleri kentlerde kadınların kabul edildiği ve dışlandığı alanlar üzerinde durmak,
Gaziantep evlerinde "hayat" adı verilen bahçelerdeki kadın yaşantılarını belirleyip bu yaşantıların toplumsal
cinsiyet bağlamında imkan ve sınırlılıklarını tartışmaktır. Bu bağlamda geleneksel Gaziantep evlerinin
bulunduğu beş farklı mahalleden "hayat" adlı ara mekanı deneyimlemiş kadınlarla derinlemesine
görüşmeler yapılarak etnografik bir çalışma yürütülmüştür. Sonuç olarak yaşantılar üzerinden, mekanın
arada kalmışlığının yarattığı kültürel ve psikolojik izler ile muhafazakar bir toplumsal alanda kadın ve mekan
arasındaki ilişki biçimleri bir mikro deneyim uğrağı olarak seçilen hayattan yola çıkılarak görülmeye
çalışılmıştır.
Keywords: hayat,mekan,muhafazakarlık,kadın
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AKADEMİDE KADIN VAR (MI?): KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
1

Öğr. Gör. GÖNÜL AKPINAR - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğr. Gör. KADİR AKPINAR - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi -

2

Bu çalışma Türkiye’de, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi örnek alınarak akademilerde kadınların temsil
durumunu saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Temel olarak kariyer gelişimi, mesleki konum, iş ve özel
yaşam dengesi gibi alanlarda verilere ulaşılmaya çalışılmıştır. TÜİK, YÖK ve Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi’nin resmi web sayfasındaki verilerin incelenmesi sonucu Türkiye’de kadın akademisyen
oranının %43,01 olduğu YÖK tarafından açıklanmıştır. Kadro verileri incelendiğinde; yardımcı doçent, doçent
ve profesör kadrolarında görev yapan kadın akademisyenlerin oranının %35,93’e gerilediği görülmektedir.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde tespit edilen kadın akademisyen oranı %38,32’dir. Yardımcı
doçent ve üzeri kadrolarda görev yapan kadın akademisyen oranı ise %28,77 olarak bulunmuştur.
Çalışmamızda konu ile ilgili daha önce yapılmış akademik çalışmalar da ele alınarak akademideki toplumsal
cinsiyet eşitsizliği üzerine tespitler yapılmaya çalışılacaktır.
Keywords: kadın,toplumsal cinsiyet,akademisyen,üniversite
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TOPLUMSAL CİNSİYET KALIP YARGILARININ ÇOCUK OYUNLARINA YANSIMASI
1

Araş. Gör. EZGİ DENİZ ALPAN - Dokuz Eylül Üniversitesi - Sahne Sanatları

Bu çalışma model aldığı tiyatro oyunları üzerinden, toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının Türkiye’de çocuk
tiyatrosuna yansımasını araştırmaktadır. Çalışmada Ülker Köksal'ın basılmış tüm çocuk oyunları ile Gülen
İpek Abalı, Ziya Demirel, Nesrin Kazankaya gibi sanatçıların çocuk oyunlarından bazıları toplumsal cinsiyet
kavramı ile ele alınacaktır. Çocuk tiyatrosunda eğitim işlevinin öne çıktığı bilinmektedir. Bu nedenle çocuk
oyunlarında yer alan toplumsal cinsiyet kalıp yargıları, kendini koruması, yeniden üretmesi ve nesilden
nesile aktarması bakımından önemlidir. Toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını ve rollerini açıklamak üzere
Psikanalitik, Sosyobiyolojik, Sosyal Bilişsellik gibi çeşitli kuramlar geliştirilmiştir. Bu makalede ele alınacak
konu toplumsal cinsiyet rollerinin çocukluk döneminde öğrenilme süreci olduğundan, çalışmada ağırlıklı
olarak Sosyal Öğrenme Kuramı ve Bilişsel Kuram üzerinde durulacaktır. Bandura’nın geliştirdiği Sosyal
Öğrenme Kuramı’na göre öğrenme süreçleri model alma ve taklit üzerinde şekillenir. Bu kavramlara
toplumsal cinsiyet kalıp yargıları açısından bakarsak: edimsel koşullanmada cinsiyetine uygun davranışlarda
bulunan çocuk ödüllendirilir, cinsiyetine uygun davranmayan cezalandırılır. Ödüllendirilen davranış
tekrarlanılırken, cezalandırılan davranıştan kaçınılır. Bruner’in geliştirdiği Bilişsel Gelişim Kuramı ise yaş
aralıkları üzerinden bir sınıflandırma yapar. Buna göre; 2 yaş civarında çocuğun kendinin farkına varması ile
cinsiyet anlayışı gelişir. Henüz cinsiyeti hakkında tutarlı bir görüş oluşturamamıştır ama kadın ve erkeği ayırt
edebilir. 3-4 yaş civarında kendi cinsiyet kimliği oluşmuştur ama hala cinsiyeti kalıcı özellik göstermez. 5-6
yaştan sonra cinsiyet değişmez bir özellik olarak görülmeye başlanır. Kültür bireye hayatta var olabilecek
her şeyin iyi ve kötü kalıplarını sunar. Bu bağlamda bir kadının, erkeğin, annenin, babanın, kız çocuğunun,
oğlan çocuğunun neye benzemesi, nasıl olması gerektiği konusunda çocukluktan itibaren sunulan
modellerle fikirler oluşturulur. Dolayısıyla çocuğun cinsiyet anlayışının gelişme çağında, ona anneliğe ve
babalığa dair kalıp yargıların, kesin doğrular olarak sunulması, onu olumsuz etkileyecektir. Sonuç olarak, ilk
bakışta oldukça masum görülen kalıpların özgürlüğü kısıtlayan birer çerçeve olduğunun farkına varmak,
oyun yazarlığımızda yeni hassasiyetler geliştirilmesi gerekliliğini tartışmaya açmak, yeni açılımların doğması
bakımından faydalı olacaktır.
Keywords: toplumsal cinsiyet, tiyatro, çocuk oyunu,çocuk tiyatrosu,sosyal öğrenme,bilişsel kuram
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TOPLUMSAL CİNSİYETİ KURGULAMAK: GELENEKSEL FORMLARI YENİDEN YORUMLAMADA
TUTUKLUK
1

Araş. Gör. EZGİ DENİZ ALPAN - Dokuz Eylül Üniversitesi - Sahne Sanatları

Geleneksel toplumun açık ataerkilliği, modernleşme sürecinde yüzeysel olarak bertaraf edilmiş, örtük
ataerkilliğe dönüşmüştür. Bu örtük ideali sürdürmek için bilinçli ya da bilinçdışı olarak dolaylı yollar
izlenmektedir. Toplumsal cinsiyet rollerinin öğrenildiği, yeniden üretildiği alanlardan biri de sanattır. Bu
çalışmada Kanlı Nigar, Yedi Kocalı Hürmüz, Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü öykülerinde ve
uyarlamalarında kadın tipler ve sosyal yapı incelenecektir. İncelenecek üç eserin öyküleri de Osmanlı
Dönemi'nde geçmektedir. Geleneksel formların ele alınmasında, toplumsal yapıyı eleştirmenin ya da
yorumlamanın, sanatçılarda bir çeşit tutukluk yaratıp yaratmadığı ve bunların olası gerekçeleri
tartışılacaktır. Toplumsal değişmenin hız kazandığı günümüzde geleneksel geniş aile yapısının çekirdek aile
yapısına dönüşmesi, kadınların çalışma yaşamına katılması gibi gelişmeler geleneksel kadınlık ve erkeklik
rollerinin değişmesine yol açmıştır. Ancak bu değişim kadının cinsiyetine atfedilen rollerden, düşünme
biçimi ve davranış kalıplarından kurtulup özgürleştiği değil, erkek egemen toplumu farklı biçimde
desteklemeye başladığı şeklinde yorumlanmalıdır. Değinilen tarihsel malzemelerin yeniden ele alınması,
aslında yeniden yorumlandığı anlamına gelmemektedir. Aynı formlar yenilenerek kalıp yargılar yeniden
üretilmektedir. Oysa tarihsel malzemeyi ya da süreci ele alırken bir amaç gözetilmelidir. Şimdiki zaman,
hepimiz için geçmişten önce gelir. Bu nedenle yeniden yazımda sanatçının kaygılarının da çağdaş olması
gerekir. Tarihselleştirmek güncelliğin dışından bakış açısı geliştirmek ya da geçmişi bugünün bakış açısından
değerlendirmektir. Yazarların çoğunda tarihsel malzemenin ele alınışı, nostaljik bir hava yaratmaktan öteye
geçmemektedir. Böylece dönemden ya da ele alınan malzemeden yola çıkarak yapılabilecek eleştiri, bilgi
aktarımı, değerlendirme süreçleri gözardı edilmiştir. Yazar ve yönetmenlerin çekinceleri bir eleştiri ya da
yorum getirmenin eserin biçimini olumsuz etkileyeceği, izleyiciyi/okuyucuyu eğlendirmeyeceği midir?
Öyleyse yeniden yorumlamadaki tutukluk bilinçsizlik, gericilik, sansür ya da otosansür olarak yorumlanabilir.
Kanlı Nigar, Yedi Kocalı Hürmüz öyküleri ve yorumlamaları kalıp yargıları pekiştirirken Hacivat ve Karagöz
Neden Öldürüldü filminde kalıp yargılar yerinden edilmeye çalışılmıştır. Bu film, müdahale etme – teşhir
etme – yerinden etme – yeniden anlam yaratma şeklinde adlandırabilecek bir süreç yaratarak kimliğin
düzenleyici pratiklerini tartışmaya açmıştır.
Keywords: toplumsal cinsiyet,tiyatro,sinema,uyarlama,kanlı nigar,yedi kocalı hürmüz,hacivat karagöz neden öldürüldü
Corresponding Author: Araş. Gör. EZGİ DENİZ ALPAN

__________________________________________________________________________________
www.inescongress.com
1061

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

INES 2017

ÇAĞDAŞ RUS EDEBİYATI BAĞLAMINDA LYUDMİLA ULİTSKAYA VE YAŞAM ÖYKÜSÜ
1

Okutman GÜNEŞ SÜTCÜ - Anadolu Üniversitesi - RUS DİLİ VE EDEBİYATI

Bu çalışmada Çağdaş Rus edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri olan Lyudmila Ulitskaya’nın yaşam
öyküsü incelenecektir. Ulitskaya, yıl itibariyle korkunç ve büyük bir savaş döneminde dünyaya gelir. Verdiği
röportajlarda tam anlamıyla II. Dünya savaşı dönemini anımsamamasına rağmen, o dönemin zorluklarının
ailesi üzerindeki etkilerinden bahsettiği görülmektedir. Ulitskaya, Rusya’nın yanı sıra Fransa ve İtalya gibi
Avrupa ülkelerinde de en çok tanınan Rus yazarlarından biri olarak kabul edilmektedir. Yalnızca yazar
kimliğiyle tanınmaz, aynı zamanda tiyatro yazarı, senarist, toplum eylemcisi, yerli ve yabancı prestijli çok
sayıda edebiyat ödülüne layık görülen çok yönlü bir kişiliğe sahiptir. Tüm bunların yanı sıra, kurduğu vakıf
tarafından çeşitli okul ve kütüphanelere çok sayıda kitap temini sağlaması yardımsever kişiliğiyle de bilinir.
Ulitskaya’nın asıl mesleğiyse genetik uzmanıdır. Edebiyat dünyasına çok geç yaşta girmesine rağmen, kısa
sürede çok sayıda edebiyat ödülü alma başarısını gösterir. Bu başarısının en büyük kanıtlarından biri,
eserlerinin otuzdan fazla dile çevrilmesidir. Elde edilen veriler ışığında yazarın çocukluk yıllarının aile
büyüklerinin de yer aldığı kalabalık bir ailede geçtiği anlaşılmaktadır. Öyle ki Ulitskaya’nın bu durumun
kendisine kazandırdığı bilinç ile aile kurumunun ehemmiyetinin farkındalığını çok küçük yaşlarda kazanmış
olması, ilerideki sanat anlayışının merkezinde yer alacak konuyu şekillendirdiği yargısına varılabilmektedir.
Ulitskaya’nın, aile büyüklerinin izinden gitmesinin ve sonrasında edebi alana karşı göstermiş olduğu ilgisinin
tesadüfî olmadığı gözlemlenir. Bu durum yazarın çocukluğundan itibaren süregelen okuma alışkanlığı ve
edebiyata olan ilgisiyle yakından ilişkilidir. Bu noktada yazarın hayatında önemli bir yere sahip olan dedesi
ve babaannesinin aydın kesimden oluşu önemli bir husus olarak değerlendirilebilir. Öte yandan
Ulitskaya’nın kişiliğine dair uzun yıllardır dostluk kurduğu yakınlarının görüşlerine yer vererek yazarın daha
yakından tanınabileceği düşüncesiyle vermiş oldukları röportajlardan yararlanılmıştır. Ulitskaya’nın daha
önceki yıllarda çeşitli yayın organlarında yapmış olduğu röportajlarda anlatmış olduğu kişisel anılarının
aktarılmasına bilhassa özen gösterilmiştir. Böylelikle yazarın kendi ağzından hayatındaki önemli anları
okuyabilme fırsatının yakalanması sağlanmaya ve hayatına dair her şeyin tüm gerçekçiliğiyle anlatılabilmesi
mümkün kılınmaya çalışılmıştır.
Keywords: Lyudmila Ulitskaya, çağdaş Rus edebiyatı, öykü, aile, XXI. yüzyıl.
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REVERSAL OF ROLES: "THREE LİVES" BY GETRUDE STEİN AND "CARAMELO" BY SANDRA
CİSNEROS
1

Öğr. Gör. AYŞE DEMİR - Pamukkale Üniversitesi - YDYO-Temel Yabancı Diller

In the modern world, all the classical notions of meaning, reality, knowledge and truth are doubted more
than ever and fixed realities are missing; therefore, the modern era can be named as a decentered universe.
All the grand theories, which used to be believed, have started to shatter and at the same time everything
that has once been reliable have started to be questioned in the post- modern conditions of this age. The
more people question, the deeper they feel the meaninglessness of the world. It is just like a vicious circle
that- as they cannot find meaning, they question more. The religion, family, education, government and
such established institutions are all examined through this skeptic attitude. Thus, it is not difficult to figure
out that many things are not as they seem. Living in a patriarchal society means the hegemony of males
and it is concluded by the oppression of female ones because the dominancy of a gender upon the other
one leads the less dominant group to be silenced or ignored. However, an intellectual, educated woman
can resist this and deconstruct her role as the domestic, sacrificing care-taker of children and household by
working and undertaking new roles in the society. The aim of this paper is to discuss the deconstruction of
the roles of the two females, Lala and Melanctha, in Getrude Stein's Three Lives and Sandra Cisneros's
Caramelo together with the details from the novels
Keywords: gender, culture, deconstruction, ethnic, women studies
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BİREYİN MESLEK SEÇİMİNDE AİLENİN ROLÜ
1

Öğr. Gör. FATİH DELEN - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - KAZIMKARABEKİR MESLEK YÜKSEOKULU, BÜRO YÖNETİMİ

Ülkemizde, bireylerin meslek seçimi ve yönlendirilmeleri, kendi mesleki kabiliyet ve yatkınlıklarından ziyade
ailenin sosyo-ekonomik yapısı, eğitim düzeyleri, yaşadıkları çevre, tutum ve davranışlarıyla birlikte belirlenip
şekillenir. Günümüzde meslek seçimi, kişinin hayatında verdiği en önemli kararlardan biridir. Bu nedenle
birey, meslek seçerken kendi özellikleri ile seçeceği mesleğin nitelikleri arasında uygunluk olmasına dikkat
etmelidir. Birey kendi yetenekleri ve mesleğe uygun bir tercih yapması gelecekteki mesleki başarısını
doğrudan etkileyecektir. Bireyin meslek seçiminde aile çok önemli bir etkendir ve aile çocuğu ile ilgili meslek
tercihi yaparken, daha çok ailenin sosyo–ekonomik düzeyi, anne–babanın eğitim seviyesi, ailenin yaşadığı
çevre (köy yada şehir), mesleğin itibarı, mesleğin getirisi, iş bulabilme imkanı etkili olmaktadır. Çoğu zaman
çocuğun yeteneği, ilgisi, mesleğin gerekleri ikinci sırada gelmektedir. Bizim toplumumuzda ailelerin
çocukları ile ilgili meslek seçimleri, çocukların tercihinin önündedir. Çalışmamızın amacı, günümüzde
öğrencinin meslek seçimi üzerinde en güçlü etkiye sahip aile, çocuğu ile ilgili meslek seçimi yaparken, çoğu
zaman çocuğun istediği değil ailenin uygun gördüğü mesleği seçmektedir. Anne-babalar çocukları için
meslek seçimi yaparken; çocuğunu iyi tanımalı, yeteneklerini bilmeli, akademik başarısını göz ardı etmemeli,
son kararı çocuğun vermesini sağlamalı, psikolojik danışma ve rehberlik uzmanlarından destek almalı,
mesleğin gerektirdiği nitelikler, çalışma ortamı ve iş bulabilme olanaklarını da göz önünde tutmalıdırlar.
Bilinçsizce ya da anne-baba ve çevrenin etkisiyle yapılan meslek seçimleri belki çocuğumuzu üniversite
mezunu diplomalı biri yapabilir, fakat onu mesleki anlamda başarılı ve mutlu etmez.
Keywords: Meslek seçimi, bireysel özellikler, mesleğin gerekleri, mesleki eğitim, istihdam
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MESLEKİ ALMANCA ÖĞRETİMİNDE HEDEF ODAKLI ÖĞRENMENİN GÜDÜ VE PERFORMANSA
ETKİSİ
1

Doç. Dr. BAHAR İŞİGÜZEL - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Hedefler, insan yaşamının her boyutunda önemli bir rol üstlenmektedir. Önemli bir süreç olan mesleki
eğitim sürecinde de hedef odaklı yaklaşımın benimsenmesi, gerçek mesleki sürecin aktif olarak başlamasıyla
hem güdüsel hem de performans bağlamında iş yaşamı boyunca olumlu etkiyi de beraberinde
getirmektedir. Ancak öğrenme sürecinde öğretilmek istenen ders içerikleri öğrenenlerin mesleki amaçlarını
karşılamıyorsa, bu tüm sürece olan inancın da olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. Bu nedenle, hedef
odaklı öğrenme ortamlarında öğretim süreci boyunca bir konunun neden öğrenildiği, bu konunun mesleki
yaşamındaki önemi gibi bilinçlendirmeler önem kazanmaktadır. Bu bilinçlendirmeler, öğretim süreci
boyunca ders içeriklerinin öğrenenlerle birlikte tasarlanması, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması,
öğretim içeriklerinin birlikte zenginleştirilmesi gibi odaklanmalarla öğrenenlerin hedeflerini ile öğrenme
içeriklerini ortak noktada birleştirilmektedir. Böylece öğrenenler, öğretim süreci boyunca ortak sorumluluk,
işbirliği, ilgi, araştırma isteği gibi niteliklerle başarılı süreçler geçirmektedirler. Turizm alanında iletişimsel
bağlamda önemli bir yere sahip olan yabancı dil becerisi, öğrenci merkezli olmayan, öğrenenlerin süreç
paydaşı olmadığı ve hedeflerin açık olmadığı yaklaşımların benimsenmesi durumunda, öğrenenlerin mesleki
yabancı dil becerilerinin yetersiz kalması olasıdır. Bu araştırmanın amacı Turizm alanı bağlamında hedef
odaklı yaklaşım ile öğrenenlerle işbirliği halinde planlanan ve tasarlanan öğrenme ortamlarının Almanca
öğretim sürecinde öğrenenlerin güdülenme düzeyleri ve öğrenme performansları üzerindeki etkisini
saptamaktır. Araştırma 2016-2017 eğitim- öğretim yılı, bahar döneminde Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi, Turizm Fakültesine kayıtlı 27 öğrenci ile Almanca II derslerinde yürütülmüştür. Kontrol gruplu
son test desenine göre gruplardan biri deney, diğeri ise kontrol grubu olarak kabul edilmiştir. 12 hafta süren
deneyde kontrol grubunda genel Almanca öğretimi, deney grubunda turizm alanı bağlamında hedef odaklı
yaklaşım benimsenmiştir. Araştırma sonucunda kontrol ve deney gruplarının güdülenmişlik düzeyi ile başarı
puanları analiz edildiğinde, hem motivasyon düzeyinde hem de öğrenme performansında deney grubu
lehine anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarından hareketle, Turizm fakültelerindeki
turizm alanının mesleki yabancı dil beceri ihtiyaçlarının tespiti ile yabancı dil derslerinin öğrenciyi merkeze
alan hedef odaklı öğrenme ortamları gibi yaklaşımlar ile yeniden tasarlanması önerilmiştir.
Keywords: Hedef odaklı, yabancı dil, öğrenci merkezli, motivasyon, Almanca öğretimi.
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CİNSİYET VE ALGILANAN BİREY-MESLEK UYUMUNUN MESLEĞİ YAPMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ: HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Yrd. Doç. Dr. FATİH KOÇ - Kocaeli Üniversitesi Doç. Dr. ÜMİT ALNIAÇIK - Kocaeli Üniversitesi 3 Öğr. Gör. OKTAY ÇETİN - Kocaeli Üniversitesi -

1
2

Bu çalışmanın temel amacı, halka ilişkiler eğitimi alan öğrencilerin birey meslek uyumu düzeylerinin mesleği
yapma niyeti üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu amaca ek olarak, öğrencilerin cinsiyetlerine göz önüne
alındığında birey meslek uyumunun mesleği yapma niyeti üzerindeki etkisinin nasıl değişeceğinin
belirlenmesi de hedeflenmiştir. Bu amaçlara ulaşmak için, Kocaeli Üniversitesi Kandıra ve Karamürsel
Meslek Yüksekokulları ile İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerinden 307 kişi ile yüz yüze
görüşülerek anket çalışması yapılmıştır. Araştırmanın temel amacını test etmek için regresyon analizi
kullanılmıştır. Araştırmanın diğer amacı için ise, cinsiyet bir kukla değişken olarak kullanılmış ve regresyon
modeline eklenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, öğrencilerin birey meslek uyumu algılarının mesleği
yapma niyeti üzerinde pozitif ve güçlü bir şekilde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyetin kukla
değişken olarak etkisi incelendiğinde ise, erkek cevaplayıcılarda birey meslek uyumunun mesleği yapma
niyeti üzerindeki etkisinin, kadın cevaplayıcılara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara
dayanarak çeşitli öneriler sunulmuştur.
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ÜLKEMİZDE MESLEĞİN STANDARTLARININ OLUŞTURULAMAMASI SORUNUNUN İSTİHDAM
ÜZERİNDE Kİ ETKİSİ
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Öğr. Gör. FATİH DELEN - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - KAZIMKARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU

Meslek; bireyin geçimini sağlamak için yaptığı, eğitim ya da çıraklık yoluyla öğrenilen iş’dir. Bugün ülkemizde
mesleklerin; yazılı, kabul görmüş, halen yürürlükte olup yasal bir dayanağı bulunan meslek standartları
olmadığı için, piyasada icra edilen birçok mesleğin çalışanı olmanın bir kuralı ve sınırlayıcı yasal bir dayanağı
yoktur. Bu durum mesleki eğitim kurumlarından mezun olan yüzbinlerce gencin istihdamında ciddi bir sorun
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca istihdam edilecek iş görenle ilgili, devlet tarafından belirlenen mesleki
bir standart olmadığı için herkes her işi yapabilmekte yada herkes her işe müracaat edebilmektedir. Bu da
sonuç olarak mezunların istihdam sorunlarıyla birlikte nitelikli işgücü talebinin karşılanmasını da olumsuz
etkilemektedir. Ortaya çıkan istihdam sorunu öğrencilerin ve ailelerin mesleki eğitime kurumlarına bakış
açılarını da olumsuz yönde etkilemekte, bu kurumlar ikincil eğitim kurumları olarak görülmekte, öğrencilerin
ilk tercihlerinde yer almadıkları için, genellikle daha düşük profilli öğrencilerin tercih ettiği, beklentinin çok
olmadığı eğitim kurumları haline gelmektedirler. Devletin vakit kaybetmeden sorunun muhataplarıyla bir
araya gelerek konuyu masaya yatırmalıdır. Ülkemizde icra edilen mesleklerin standartlarının oluşturması,
bu standartlara ulaşmak için uygun eğitim modellerinin belirlenerek uygulamaya konulması, bu eğitimi alıp
gerekli standartları taşıyan kişiler dışında hiç kimsenin o mesleği yapamaması/işe alınmaması, mesleğe ve
işe girişlerde bu standartlara uyulmasının yasal dayanağı oluşturularak işverenlerin personel seçiminde
buna göre davranmaları sağlanmalıdır. Ayrıca işletmelere de mezun olduğu alanla ilgili meslek tercihi yapan
bireyleri istihdam etmeleri halinde teşvik verilmelidir. Ülke olarak bu sorunla ilgili gerekli tedbir alınmadığı
zaman, herkesin her işi yaptığı, mezunların mezun olduğu alanları dışında işlerde çalıştığı, firmaların nitelikli
eleman bulmada zorlandığı, mesleki eğitim kurumlarının kendinden beklenen faydayı sağlayamadığı ve
zamanla daha da büyük sorunlara gebe bir sürece doğru gidilecektir.
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ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL VE DUYUŞSAL ALGILARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ÇOK PROGRAMLI LİSE
ÖRNEĞİ
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Türkiye’de Çok Programlı Liselerin birçoğuna, Fen ve Anadolu liseleri ile karşılaştırıldığında, daha düşük puan
alan öğrencilerin yerleştiği bilinmekle birlikte, okul terki oranlarının en yüksek olduğu riskli okul grubunda
Çok Programlı Liseler yer almaktadır. Bu nedenle, Çok Programlı Lise öğrencileri incelenmesi gereken özel
bir grubu oluşturmaktadır. Bu araştırmada Çok programlı Lise Öğrencilerinin başarılarını etkileyen ,bilişsel
ve duyuşsal algılarına yönelik görüşlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Yapılan çalışmada, belirli bir
duruma ait derinlemesine inceleme olanağı sunan, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması (case
study) kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Tokat ili, Merkez’e bağlı Çamlıbel Çok Programlı Lisesinde öğrenim
görmekte olan 120 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada, araştırmacıya, konu ile ilgili olabilecek soruların
sorulmasına esneklik sağlayan, ilgili alanda derinlemesine bilgi sağlama fırsatı veren yarı yapılandırılmış
görüşme tercih edilmiştir. Çalışmada kullanılan yarı yapılandırılmış form araştırmacılar tarafından
geliştirilmiştir. Çalışmada toplanan veriler üzerinde tümevarım analizi kullanılmıştır. Tümevarım analizi için
öncelikle araştırma sorusuna dayalı olarak gruplandırılan veriler okunup, verilerin doğası ve genel görünümü
ortaya konulmuştur. Bulgular incelendiğinde, öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen bilişsel ve
duyuşsal faktörlerin olduğu gözlemlenmiştir. Motivasyon teması altında, okulu bitirme isteği, hızlı meslek
edinimi, alan öğretmenlerinin tutumu ve arkadaş çevresi öğrenme durumlarını etkileyen faktörler arasında
olduğu görülmüştür. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun Adalet bölümünde olması ve yoğun sözel aktarım
neticesinde, öne çıkan öğrenme stratejileri, ezberleme, dinleme, özet çıkarma ve konu tekrarı olduğu
görülmektedir. Araştırma yapılan okulun, Tokat T Tipi Kapalı Cezaevine yakın bir bölgede bulunması,
okuldaki öğrencilerin adalet ve infaz koruma memuru bölümlerine yönelmelerinde, aileler tarafından teşvik
edici bir unsur olarak görülmektedir. Bu noktada aile ve öğrencilerin birbirlerinden gelecek anlamında
beklentileri ortak olarak gözükmektedir.
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ÇOCUK RESİMLERİNİN PSİKOPEDAGOJİK ANALİZ SÜRECİNDE UZMANIN ROLÜ
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Prof.Dr. Erdal HAMARTA, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2 Arş.Gör. Önder BALTACI, Ahi Evran Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Çocuk resimleri, çocukların dünyasından bize derin bilgiler sunmaktadır. Açıklayamadığı duygularını,
düşüncelerini, travmalarını ve kişiliğine dair ip uçlarını resim yoluyla bizlere göstermektedir. Çocuğa resim
çizme etkinliği yaptırırken uzmanın varlığı önemlidir. Özellikle resmin psikopedagojik analizinden sonra bir
yardım süreci başlayacaksa bu daha da önem kazanmaktadır. Çünkü çocuk uzmanın yanında resim çizme
etkinliğini gerçekleştiriyor ise yardım süreci de harekete geçmiş demektir. Bu da resmin değerlendirmesine
katkılar sağlamaktadır. Yardım eden bir uzmanın varlığı yetişkin ile çocuk arasında kişilerarası olumlu bir
ilişki ile kuracağından güvenli alan oluşmasını sağlayacaktır. Uzman çocuğu izleyerek süreç içerisinde ortaya
çıkacak davranışları gözlemleme şansı yakalayacaktır. Travmatize olmuş çocuklarla bu analiz yapılırken
uzmanın bizzat bulunması çocuğa kendini açarken koşul kabul göreceğini hissettirir. Resim yapma bir
süreçtir; etkinlik öncesi, etkinlik anı ve analiz kısmından oluşur. Bu nedenle uzmanın üzerine düşen rol
fazladır. Bu çalışmada bu konu derinlemesine ele alınmıştır.
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Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK ANKARA ÜNİVERİSTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

2

Günümüzde dünya nüfusunun gıda ihtiyacının temininde en önemli kısıtlayıcı faktör, su olmaktadır. Gıda
maddelerinin büyük bir bölümü sulu tarım alanlarından karşılanmaktadır. Su, tarımda verimliliği arttıran
girdilerden biridir. Günümüzde dünyanın en büyük sorunu gıda güvenliğidir. Bu nedenle tarımda su
yönetimini iyileştirecek tekniklerin ve araçların geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemize su
yönetiminden sorumlu 6 bakanlık görev yapmaktadır. Su kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla
10. Kalkınma Planı kapsamında “Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı” hazırlanmıştır.
Programın amacı; ülkemizde iklim koşulları, yanlış ve aşırı su kullanımı nedeniyle görülen veya beklenen
sorunların çözülerek tarımda su kullanımının etkinleştirilmesidir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama sistemleri destekleme kapsamına alınmıştır. Bu amaçla 81
ilde çiftçilere tarla içi damla sulama sistemi, tarla içi yağmurlama sulama sistemi, tarla içi mikro yağmurlama
sulama sistemi, güneş enerjili sulama sistemi kurmaları ile lineer sistem yağmurlama sulama makinesi,
center pivot sistem yağmurlama makinesi, tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi almaları
desteklenmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de su kaynakları ve yönetimi, etkin su kullanımı eylem planı,
Türkiye’de tarımsal üretimin su ayak izi ile ilgili bilgi verilmiş ve tarımda su tasarruf sağlayan teknikler
tartışılmıştır.
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TÜRKİYE’DEKİ PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ VE PARLAMENTER SİSTEMİN
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
1

Araş. Gör. Muhammed Kürşad DURSUN Artvin Çoruh Üniversitesi Yönetim Organizasyon
2 Uzman Aslı KAYA Fırat Üniversitesi
3 Lisans Öğr. Seda BADEM Artvin Çoruh Üniversitesi

Çalışmanın yapılma amacı parlamenter sistemden partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yapma sürecinde
olan Türkiye'yi hangi avantajlar ve dezavantajlarla karşılaşacağı ve partili cumhurbaşkanlığı sistemi
uygulanırsa bunun sonuçlarında neler olabileceği konusunda doğru ve tarafsız bir ortamda toplumu
bilgilendirmektir. Bu çalışmanın yöntemi derleme olup, bu konuyla ilgili makaleler, tezler, güncel köşe
yazıları incelenmiş, dergi, gazete gibi materyallerden yararlanılmıştır. Çalışmamız beş bölümden
oluşmaktadır. İlk bölümde partili cumhurbaşkanlığı sistemi için vazgeçilen parlamenter sistemin özellikleri,
avantaj ve dezavantajları yer almaktadır. İkinci bölümünde başkanlık sisteminin genel özelliklerinden
başlayarak Dünya üzerindeki başkanlık sistemi uygulamaları ve ABD’deki başkanlık sisteminin işleyişiyle
birlikte partili cumhurbaşkanlığı sistemin anayasal organları anlatılmıştır. Üçüncü bölümde parlamenter
sistem ile partili cumhurbaşkanlığı sisteminin karşılaştırılmalı analizi yapılmıştır. Dördüncü bölümde Adalet
ve Kalkınma Partisinin önerdiği partili cumhurbaşkanlığı sistemi ele alınmış ve bu sistemin yararları ve
sakıncaları ele alınmıştır. Son bölümde ise, Türkiye açısından partili cumhurbaşkanlığı sisteminin
değerlendirilmesi yapılmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin bir “Tek
Adam” sistemi veya sadece bir kişinin yönetiminde yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarının bulunduğu
bir sistem olmadığı görülmektedir. Temelinde halk seçimi bulunmaktadır. Kuvvetler ayrılığının kesin bir
şekilde ayrıldığı hangi organın hangi görevi üstlendiği şeffaf ve açık olan bir sistem ortaya konmaktadır.
Sorumluluğun hangi şahıs ve organda bulunduğu da açıkça belirtilmektedir. Bu nedenle milli iradenin güçlü
ve yürütmenin istikrarlı olabilme ihtimali görülmektedir.
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Çalışmanın yapılma amacı parlamenter sistemden partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yapma sürecinde
olan Türkiye'yi hangi avantajlar ve dezavantajlarla karşılaşacağı ve partili cumhurbaşkanlığı sistemi
uygulanırsa bunun sonuçlarında neler olabileceği konusunda doğru ve tarafsız bir ortamda toplumu
bilgilendirmektir. Bu çalışmanın yöntemi derleme olup, bu konuyla ilgili makaleler, tezler, güncel köşe
yazıları incelenmiş, dergi, gazete gibi materyallerden yararlanılmıştır. Çalışmamız beş bölümden
oluşmaktadır. İlk bölümde partili cumhurbaşkanlığı sistemi için vazgeçilen parlamenter sistemin özellikleri,
avantaj ve dezavantajları yer almaktadır. İkinci bölümünde başkanlık sisteminin genel özelliklerinden
başlayarak Dünya üzerindeki başkanlık sistemi uygulamaları ve ABD’deki başkanlık sisteminin işleyişiyle
birlikte partili cumhurbaşkanlığı sistemin anayasal organları anlatılmıştır. Üçüncü bölümde parlamenter
sistem ile partili cumhurbaşkanlığı sisteminin karşılaştırılmalı analizi yapılmıştır. Dördüncü bölümde Adalet
ve Kalkınma Partisinin önerdiği partili cumhurbaşkanlığı sistemi ele alınmış ve bu sistemin yararları ve
sakıncaları ele alınmıştır. Son bölümde ise, Türkiye açısından partili cumhurbaşkanlığı sisteminin
değerlendirilmesi yapılmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin bir “Tek
Adam” sistemi veya sadece bir kişinin yönetiminde yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarının bulunduğu
bir sistem olmadığı görülmektedir. Temelinde halk seçimi bulunmaktadır. Kuvvetler ayrılığının kesin bir
şekilde ayrıldığı hangi organın hangi görevi üstlendiği şeffaf ve açık olan bir sistem ortaya konmaktadır.
Sorumluluğun hangi şahıs ve organda bulunduğu da açıkça belirtilmektedir. Bu nedenle milli iradenin güçlü
ve yürütmenin istikrarlı olabilme ihtimali görülmektedir.
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