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Özet
Şiddet insanlık tarihi boyunca gündelik yaşamın önemli bir realitesi olmuştur. Dünyanın hemen her
yerinde farklı ırk, din, dil ve coğrafya aidiyetine sahip insanların gerek hemcinsine ve gerekse başka
varlıklara yönelik baskı ve şiddet uyguladığı yadsınamaz bir gerçektir. Bu tür eylemlerin temelinde
maddi ve manevi birçok faktör bulunmaktadır. Kimi düşünürler dinin de bu faktörler arasında yer
aldığını ileri sürerken, bazıları daha da ileri giderek dinin şiddeti üreten başat hatta temel bir faktör
olduğunu iddia edebilmektedir. Din ve ona ait dil bir üst anlatı olması bakımından tartışma, yorum ve
dolayısıyla sübjektivizme açık bir alandır. Dine ait yazılı metin ve sözlü anlatılar maksadın kökenine
vakıf olamamaktan dolayı çok farklı şekillerde değerlendirilebilmektedir. Bu tür anlatılara ve
metinlere muhatap olanlar, görünüşte aynı şeyi tecrübe etmelerine rağmen farklı anlamlar
çıkarabilmekte ve dolayısıyla farklı tutumlar sergileyebilmektedirler. Elbette ki bunda insan denen
varlığın fiziksel, bilişsel ve duygusal anlamdaki kaotik yapısı yanında yaşam yoluyla edinmiş olduğu
tecrübelerin de önemli bir etkisi vardır. İnsanlık tarihini kabaca gözden geçirdiğimizde aslında şiddetin
temelinde, dindışı etkenlerin ya da din adına yapıldığı iddia edildiği halde dinle hiçbir ilgisi olmayan
yaklaşımların çok daha fazla etkin olduğunu görürüz. Özellikle günümüz dünyasında inanç sahibi
insanlardan daha ziyade kendisini herhangi bir dinle ilişkilendirmeyen düşünce sahiplerinin bu
durumun etkin faktörü olması bu durumu kanıtlar niteliktedir. Bireysel ve toplumsal düzeyde işlenen
cinayet ve şiddet örneklerinin birçoğunda inançsızlığın ya da bozuk akidelerin gerçek etken olduğunu
fark ederiz. Bu bildiri büyük ölçüde şiddet ve baskının teolojik temelli olduğu iddialarının temelsiz
olduğu kaygısını öne alarak tesis edilmiştir. Bildirinin amacı şiddet denen hadisenin insanın toplam
varlığının ortaya çıkardığı bir netice olduğunu ima etmektir. Dolayısıyla burada dini tutumların etkisi
kabul edilmekle birlikte, tek başına şiddet ve baskıyı dinle izah etmenin hiçbir objektif niteliğe sahip
olamayacağı savlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Din, Şiddet, Yorum, Sübjektivizm.
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Zİ̇HNİ̇YET, TOPLUMSAL DEĞİ̇ŞME VE PEYGAMBER TASAVVURU:
SARKAÇ TEORİ̇Sİ̇ BAĞLAMINDA Bİ̇R DEĞERLENDİ̇RME
Saffet Kartopu1 , Abdullah Dağcı2 *
1

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
2
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
*Sorumlu yazar: adagci@ankara.edu.tr

Özet
Araştırmanın amacı Hz Muhammed’e ilişkin algıları, metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır.
İlahiyat ve Sosyal Hizmetler bölümlerinde öğrenim gören toplam 194 katılımcı ile yapılan bu
araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır ve araştırmanın verileri, “Hz
Muhammed……gibidir, çünkü……” cümlesini içeren bir form aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin
analizi ve yorumlanmasında içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre;
katılımcıların Hz Muhammed’e ilişkin 53 farklı metafor geliştirdikleri ve bu metaforların 9 kategoride
toplandığı görülmüştür. Bu metaforlardan ‘yol gösterici’, ‘örnek’, ‘aydınlatıcı’, ‘önder’, ‘duygusal
niteleme’, ‘öğretici’, ‘kurtarıcı’, ‘anahtar’ ve ‘diğer’ kategorileri oluşmuştur. Araştırmanın sonuçlarına
göre Hz Muhammed’e ilişkin metaforların ‘yol gösterici’, ‘örnek’ ve ‘aydınlatıcı’ kategorilerinde
yoğunlaştığı, metaforlara sunulan gerekçelerin hem Kur’an ve hadislerdeki Hz peygamberle ilgili
açıklamalarla hem de Weber ve Wach’daki peygamber tipolojisindeki olumlu nitelemelerle örtüştüğü
tespit edilmiştir. Toplumun birçok açıdan değişmesine ve zihniyet bakımından farklılaşmasına
rağmen, katılımcıların Hz Peygamber’e yönelik algılarında herhangi bir olumsuzlama görülmemiştir.
Aksine, Hz peygamber algıları bir yandan çok çeşitlenmiş diğer yandan çağın değerlerine uyum
sağlayarak zihinlerdeki olumlu imajını korumaya devam etmiştir. Bu sonuçlara göre, geleneksel/halk
İslam’ından kitabî/resmî İslam’a doğru bir salınım olduğu ifade edilebilir. Elde edilen verilerin
toplumsal değişme ve zihniyet ile ilişkileri bakımından Hz Peygamber’in toplumsal bütünleşmede ve
zihniyet dönüşümünde etkili olmaya hâlâ devam ettiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Zihniyet, Toplumsal Değişme, Algı, Hz Muhammed, Sarkaç Teorisi, Halk
İ̇slamı, Kitabî İ̇slam.
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BATI İLE ETKİLEŞİME GİREN TÜRK FİLM KARAKTERLERİNDE
OTO-ORYANTALİZM
Emine Işıkelekoğlu1 *
*Sorumlu yazar: emineisikelekoglu@gmail.com
Özet
Oto-oryantalizm toplumların ya da bireylerin batı kültürü etkisinde kalarak kendilerine ait değerlere
yabancılaşmaları ve ötekileşmeleridir. Oto-oryantalist bakışı sinemaya aktararak ülkesine dönen
sinema karakterlerinin yaşadığı çatışmayı yansıtan filmler bu çerçeve esas alınarak araştırılmış,
izlenmiş ve aralarından seçilmiştir. "Duvara Karşı" filminde Sibel ve Cahit, "Almanya'ya Hoşgeldiniz"
filminde Canan, Hüseyin ve ailesi, "Sarı Mercedes" filminde Bayram, "Dönüş" filminde İbrahim
karakterlerinde oto-oryantalist bakışa rastlanmaktadır. Yurtdışına giderek orada belirli bir süre yaşayan
Türk film karakterlerinin Türkiye'ye geri döndüklerinde ülkelerine ve kültürlerine bakışlarında
Batı'dan yoğun bir şekilde etkilendikleri gözlemlenmiştir. Bu etki olumsuz yöndedir. Bu araştırma Batı
ile etkileşime geçen Türk film karakterlerinin kendi toplumlarına ve kendi kültürlerine bakışlarının
neden olumsuz bir çizgide ilerlediğini görmek için yazılmıştır. Araştırmada tarihsel, sosyolojik,
psikolojik ve auteur eleştirel çözümleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda film
karakterlerinin ülkelerine döndüklerinde karşılaştıkları ekonomik yetersizliklerin, geri kalmışlığın,
topluma ve kültürüne yabancılaşmanın oto-oryantalizmi oluşturduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Oto-Oryantalizm, Yabancılaşma, Ötekileşme, Film

GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA KAVRAMI İLE İ̇LGİLİ GÖRÜŞLERİ
Engin Meydan1 *
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
*Corresponding author: enginmeydan@comu.edu.tr

Özet
Görüşleri Tarih boyunca simya deneme yanılma yöntemleri ile sistematik bir şekilde
gerçekleştirmeden ve belirli bir teoriye dayanmadan gerçekleştirilen çalışmalardır. Tüm bu
denemelerin belirli yasalara oturtulması, sistematik bir şekilde belirli oranlar ile gerçekleştirilmesi ve
çeşitli teorilerle başlayıp kanunlara dönüştürülen çalışmalar sonucu kimya bilimi doğmuştur. Temel
eğitimlerde yer alan kimya kavramının anlaşılabilir olması, teorilerin ve deneylerin daha net
anlaşılabilmesi, öğrencilerin kimya kavramına karşı ön yargılarının anlaşılabilir olması amacı ile
günümüzde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ezine Meslek Yüksek Okulunda yer alan Gıda İşleme
Bölümü Gıda Kalite Kontrol ve Analizi Programı öğrencilerine yönelik yapılan çalışmada ‘’Kimya
kavramı nedir? Çünkü…’’ sorusu nedeni ile birlikte sorulmuş ve elde edilen veriler tablolar halinde
verilmiştir. Bu sayede meslek yüksekokulu öğrencilerinin kimya kavramı hakkındaki düşünceleri
nedenleri ile birlikte açıklığa kavuşturulmuştur. Elde edilen veriler ile kimya kavramının daha etkili
anlatılabilmesi, öğrencilerin anlayabilmesine yönelik çalışmaların yapılması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kimya Kavramı, Teori, Deney.
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ÖĞRETMENLERİ̇N DUYGUSAL ZEKÂ YETERLİ̇Lİ̇KLERİ̇ İ̇LE
ÖĞRETİ̇MSEL Lİ̇DERLİ̇K DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ̇ İ̇Lİ̇ŞKİ̇
Hasan Arslan1 , Neda Şayan2 *
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2
Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi
*Sorumlu yazar: nedasayan@hotmail.com

Özet
Öğretmenlerin Duygusal Zekâ Yeterlilikleri İle Öğretimsel Liderlik Davranışları Arasındaki İlişki
Yeterlilikleri İle Öğretimsel Liderlik Davranışları Arasındaki İlişki Bu araştırmanın amacı;
öğretmenlerin öğretimsel liderlik davranışlarının duygusal zeka arasındaki ilişkiyi farklı değişkenler
açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma evrenini 2017 - 2018 eğitim öğretim yılında Çanakkale
(Merkez/ilçeler)’deki resmi ilkokul, ortaokul kademeleri ve özel eğitim kurumlarının ilkokul, ortaokul
ve lise kademelerinde farklı branşlarda görev yapan 310 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada
geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları daha önceden yapılmış olan “Duygusal Zekâ Ölçeği”, “Öğrenen
Örgüt Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca “Kişisel Bilgi Formu” ile demografik veriler toplanmıştır.
Duygusal zekâ ölçeği; iyi oluş, öz kontrol, duygusallık, sosyallik boyutlarından oluşmaktadır. Öğrenen
örgüt ölçeği; zihni modeller, kişisel hâkimiyet, sistem düşüncesi, takım halinde öğrenme boyutlarından
oluşmaktadır. Veriler SPSS 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz verileri normal
dağılıma uygun olup olmadığını belirlemek için tek örneklem Kolmogorov Smirnov Testi, örneklemin
dağılımlarını belirlemek için; frekans ve yüzde hesaplamaları, duygusal zekâ ve öğretimsel liderlik
düzeyini belirlemek amacıyla; yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri, duygusal
zekâ ve öğretimsel liderlik düzeyinin cinsiyete ve görev yaptığı okul türüne göre değişimini incelemek
için bağımsız gruplar t-testi, duygusal zekâ ve öğretimsel liderlik düzeyinin bağımsız değişkenlere yaş
ve mesleki kıdeme göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere tek yönlü varyans
analizi(ANOVA), hangi gruplar arasında farklılaştığını araştırmak için ise post-hoc Scheffe testi
uygulanmıştır. Öğretmenlerin duygusal zekâ ve örgütsel adanmışlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi
saptamak için Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Son olarak örgütsel adanmışlığın
yordanmasına ilişkin basit doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Öğretmenlerin öğrenen örgüt
hakkındaki görüşlerinde mesleki kıdem değişkenine göre ‘sistem düşüncesi’ alt boyutunda anlamlı
farklılık bulunmuştur. Yaş, cinsiyet, okul türü değişkenlerinde ise öğretmenlerin görüşleri arasında
anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Duygusal zeka ile ilgili öğretmen görüşlerinde ‘duygusallık’ alt
boyutu cinsiyet değişkeninde ve ‘ öz kontrol’ alt boyutu okul türü değişkeninde anlamlı farklılık
bulunmuştur. Öğrenen örgüt alt boyutlarında yüksek düzeyde ilişki görülürken, duygusal zeka alt
boyutları arasında düşük ile orta düzeyde ilişki görülmüştür. Öğretmenlerin duygusal zeka ve öğrenen
örgüt görüşleri arasında düşük ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Duygusal Zekâ, Öğretimsel Liderlik
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5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİ̇LERİ̇Nİ̇N ALGILADIKLARI EBEVEYN
TUTUMLARI, Aİ̇LE Aİ̇Dİ̇YET Hİ̇SLERİ̇ VE EMPATİ̇K
EĞİ̇Lİ̇MLERİ̇Nİ̇N İ̇NCELENMESİ̇
Hatice Kübra Durlanık1 * , Ersin Uzman1
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
*Sorumlu yazar: h.kubradurlanik@gmail.com

Özet
Bu araştırmada, 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin algıladığı ebeveyn tutumları ile aile aidiyet hisleri ve
empatik eğilimleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesi hedeflendi. Aynı
zamanda öğrencilerin ebeveynlerinden algıladıkları tutumların, aile aidiyet hislerinin ve empatik
eğilimlerinin bazı değişkenlere göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı incelendi.
Araştırmanın örneklemini; Sakarya ilinin Adapazarı ilçesindeki beş resmi ortaokulda öğrenim gören 5.
ve 6. sınıf öğrencileri oluşturdu. Örneklem rastlantısal yöntem ile söz konusu okullardan toplam 412
öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. Öğrencilere “Kişisel Bilgi Formu”, “Kısaltılmış Algılanan
Ebeveyn Tutumları Ölçeği-Çocuk Formu”, “Aile Aidiyet Ölçeği” ve “KA-Sİ Çocuklar İçin Empatik
Eğilim Ölçeği”nden oluşan anket bataryası uygulandı. Toplanan veriler SPSS 16 paket programı
kullanılarak analiz edildi. Verilerin analizinde değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemede Spearman
korelasyon katsayısı, iki grubun karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi ve ikiden fazla grubu
karşılaştırmada Kruskal Wallis H testinden yararlanıldı. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre,
ebeveynden algılanan duygusal sıcaklık tutumu ile toplam aile aidiyet hissi arasında orta düzeyde
pozitif yönde anlamlı bir ilişki; toplam empatik eğilimle pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki
bulundu. Baba ve annelerini daha destekleyici algılayan çocukların ailelerine duydukları aidiyet
hislerinin de yüksek olduğu sonucuna varıldı. Diğer yandan, olumsuz ebeveyn tutumları (aşırı
koruyuculuk ve reddecilik) ile aile aidiyeti ve empatik eğilimler arasında negatif yönde anlamlı
ilişkiler saptandı. Babanın aşırı koruyucu tutumu aile aidiyeti ile anlamlı bir ilişki göstermezken anne
aşırı koruyucu tutumu aile aidiyeti ile negatif yönde anlamlı ilişkiler gösterdi. Annenin çocuğuna
yönelik endişeli yaklaşımı arttıkça çocuğun aile aidiyet hissinin azaldığı görüldü. Ebeveyn aşırı
koruyuculuğu empatik eğilimle ilişkili değildi. Ebeveyn reddediciliği ise hem aile aidiyeti hem de
empatik eğilimler ile negatif yönde ilişkiler gösterdi. Ebeveynin eleştiren, yargılayan yaklaşımı
arttıkça aile aidiyetinin ve empatik eğilimlerin azaldığı görüldü. Araştırmadan elde edilen bulgulardan,
cinsiyetin koruyucu ve reddedici ebeveyn tutumunda olduğu kadar aile aidiyet hissinde ve empatik
eğilimlerde önemli bir değişken olduğu görüldü.
Anahtar Kelimeler: Ebeveyn Tutumu, Aile Aidiyet Hissi, Empatik Eğilimler.
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8. SINIF ÖĞRENCİ̇LERİ̇Nİ̇N OKUMA ALIŞKANLIĞI VE NE
OKUMALARI GEREKTİ̇Ğİ̇ ÜZERİ̇NE Bİ̇R DEĞERLENDİ̇RME
Mesut Gün1 , İ̇lhami Kaya1 * , Ahmet Yılmaz1
1

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
*Corresponding author: ilhamika@hotmail.com

Özet
Ülkemizde eğitim kademeleri arasında geçiş sınav sistemi ile sağlanmaktadır. Okuma alışkanlığı ise
sınav başarısını doğrudan etkileyen faktörlerden biridir. Bu bağlamda orta öğretime hazırlık
konumunda olan 8. Sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlığını edinip edinmediği, 8. Sınıfa kadar
gerçekleştirdiği okumanın yeterli olup olmadığı büyük önem arz etmektedir. Bununla birlikte
öğrencilerin okuması kadar ne okuduğu da üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur.
Okullarımızda temel kaynak olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilen 100 Temel Eser
okutulmaktadır. Ancak sadece 100 Temel Eseri okutmak elbette yeterli değildir. Öğrencilerin seviye,
ilgi ve isteklerine göre değişik eserlerde okutulabilmektedir. Bu çalışmada Türkçe Öğretmenlerinin
görüşleri ışığında 8. Sınıf öğrencilerinin genel olarak okuma alışkanlığına sahip olup olmadıkları; 8.
Sınıfa kadar gerçekleştirdikleri okumanın sınav başarısı açısından yeterli olup olmadığı ve 100. Temel
eser dışında neler okumaları gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır.Bu araştırmanın amacı Türkçe
Öğretmenlerinin 8. Sınıf öğrencilerinin genel olarak okuma alışkanlığına sahip olup olmadıkları; 8.
Sınıfa kadar gerçekleştirdikleri okumanın yeterli olup olmadığı ve 100. Temel eser dışında neler
okumaları gerektiği ile ilgili görüşlerinden hareketle bir değerlendirme yapmak ve 100 Temel Eser
dışında bir okuma listesi oluşturmaktır. Bu çalışmada görüşme metodu kullanılmış, görüşme esnasında
katılımcılara uzman görüşleri alınarak oluşturulan üç soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu
uygulanmıştır. Görüşmeler elektronik form vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma
grubunu farklı illerde görev yapan 36 Türkçe Öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcılardan elde edilen
veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda 8. Sınıf öğrencilerinin okuma
alışkanlığına sahip olup olmadıkları hususunda araştırmaya katılan Türkçe Öğretmenlerinin %88,
89’unun sahip olmadıklarını, %11, 11’inin ise sahip olduklarını düşündükleri; 8. Sınıf öğrencilerinin
bu sınıfa gelene kadar gerçekleştirdikleri okumanın sınav başarısı açısından yeterli olup olmadığı
hususunda araştırmaya katılan Türkçe Öğretmenlerinin %94,44’ünün yeterli bulmadığı, %5,56’sının
ise yeterli bulduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 8. Sınıf öğrencilerinin 100 Temel Eser dışında ne
okumaları gerektiği hususunda çok sayıda eserin tavsiye edildiği belirlenmiştir. Araştırma sonunda
öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırma hususunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: 8. Sınıf Öğrencileri, Öğretmen Görüşleri, Okuma Alışkanlığı, 100 Temel Eser
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A LITERATURE REVIEW ON TESTING AND ASSESSMENT
KNOWLEDGE AND SKILLS OF EFL TEACHERS
Elçı̇n Ölmezer Öztürk1 *
1

Anadolu Üniversitesi
*Corresponding author: elcinolmezer@gmail.com

Abstract
Language testing and assessment have always had a vital role in language learning and teaching
process. In addition to their in-class responsibilities, teachers are also expected to contribute to the
assessment part of this process and take active roles while evaluating their students’ performances as
language learners. In the literature of second language teacher education, the role of language teachers
as assessors has recently been discussed and scholars have begun to investigate the knowledge and
skills of EFL teachers in language assessment with a special emphasis on their competencies,
weaknesses and needs in this domain. Briefly mentioning the terminology of language assessment, this
study presents a review of literature on EFL teachers’ assessment knowledge and skills. The research
articles and book chapters specifically investigating EFL teachers’ competencies, weaknesses and
needs on language testing and assessment were reviewed. The findings derived from the review
showed that most of EFL teachers were not aware of good assessment practices and they were not
competent enough to carry out assessment-related activities in their institutions. Besides, it was seen in
the studies that pre-service education did not equip teachers with necessary knowledge and skills in
language testing and assessment. The studies also revealed that EFL teachers needed comprehensive
and systematic trainings on language testing and assessment in order to increase their potential in both
classroom and general assessment. Finally, the study put forward several suggestions for research and
implications.
Keywords: Language Assessment Knowledge, EFL Teachers, Assessment Literacy
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ABD’DE OKUTULAN Bİ̇R DERS Kİ̇TABINDA KULLANILAN
MATERYALLER VE BU MATERYALLERDEN TÜRKÇE
EĞİ̇Tİ̇Mİ̇NDE YARARLANMA YOLLARI
Gülşah Durmuş1 *
1

istanbul Aydın Üniversitesi
*Sorumlu yazar: gulsahdurmus@aydin.edu.tr

Özet
Ders kitapları, temel dil becerileri öğretme- öğrenme süreçlerinde kullanılabilecek önemli
materyallerdir. Bununla birlikte ders kitapları içerisinde de bu süreçlerde kullanılabilecek çeşitli ve
farklı materyaller yer alabilmektedir. Glencoe Literature: Reading with Purpose, Course One/ Glencoe
Edebiyat: Maksatlı Okuma, Birinci Kur (GLRwP), temel dil becerilerinden okuma becerisinin
geliştirilmesine yönelik olarak düzenlenmiş çeşitli ve farklı materyaller içeren zengin bir ders kitabı
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ABD’de 6. sınıf Temel Dil Becerileri Birinci Kur/
Language Arts Course One dersinde okutulan ders kitaplarından biri olan GLRwP’de yer alan, okuma
becerisini geliştirmek amacıyla kullanılan materyaller hakkında bilgi vermek ve bu materyallerin
Türkçe Eğitimi öğretme- öğrenme süreçlerine nasıl aktarılabileceği konusunda öneriler sunmaktır.
Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Betimsel
çalışmalar, verilen bir durumu aydınlatmak, standartlar doğrultusunda değerlendirmeler yapmak ve
olaylar arasında olası ilişkileri ortaya çıkarmak için yürütülür. Çöpçü avı; grafik düzenleyiciler, ağlar,
akış şemaları ve venn diyagramları; karikatür, çizgi film, grafik, illüstrasyon, fotoğraf ve tablo
çözümlemeleri; görsel sözcükler, katlanabilir kağıtlar, study to go/ kendini değerlendir ve ders kitabı
için düzenlenmiş İnternet sitesi; GLRwP’ta tespit edilen materyallerden bazılarıdır. Çalışma sonunda
bu materyallerden Türkçe Eğitiminde okuma becerisinin geliştirilmesinde nasıl yararlanılabileceğine
yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Glencoe Literature: Reading With Purpose, Course One (Glrwp); Okuma
Becerisi, Materyal, Türkçe Eğitimi.
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ACTIVATING CULTURAL AWARENESS IN OUR CLASSES
Özlem Yağcıoğlu1 *
1

Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
*Sorumlu yazar: ozlemygcgl@gmail.com

Abstract
There are many different cultures in the world and in our own country. Even, we are in the same
country, we sometimes do not understand some customs or attitudes. Every society has its own unique
culture and traditions. It is impossible to know all of the customs or traditions in the world. Cultural
awareness is to remember the self and the values. And this is very important in human’s life. This
study deals with the cultural awareness and its advantages and benefits. It will be about the studies in
my own teaching classes at Dokuz Eylul University in Izmir in Turkey. Definitions of the cultural
awareness will be given. The role of the cultural awareness in our own country will be highlighted.
How we can activate cultural awareness in our own teaching classes will be handled.
Sample
classroom activities will be shared. Websites and books for this topic will be suggested.
Keywords: Cultural awareness; classroom activities; advantages; websites and boks.

ADAY ÖĞRETMENLERİ̇N, ADAY ÖĞRETMEN YETİ̇ŞTİ̇RME
SÜRECİ̇NDE YAŞANAN SORUNLARA İ̇Lİ̇ŞKİ̇N GÖRÜŞLERİ̇
Sı̇bel Güven1 * , Köksal Kerem Kesen2
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2
MEB
*Sorumlu yazar: s_guven@comu.edu.tr

Özet
Mesleğe yeni başlayan bir öğretmenin, meslek hakkındaki teorik bilgisi ne kadar iyi olursa olsun
uygulamada bazı zorluklar ile karşılaşması kaçınılmazdır. Öğretmenlik mesleği birçok sorunla aynı
anda baş edebilmeyi gerektiren ve tecrübe kazandıkça olgunlaşan bir meslektir. Aday öğretmenlerin,
aday öğretmen yetiştirme sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin görüşlerini konu alan bu araştırmada
nitel araştırma yöntem desenlerinden biri olan fenomenolojik desen kullanılmıştır. Araştırmada 20172018 eğitim öğretim yılında ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 18 aday öğretmen araştırmanın
çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada nitel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın verileri
görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz tekniği
kullanılarak bulgulaştırılmıştır. Araştırmada elde edilen verilere göre bulgular, tablolaştırılarak ilgili
frekans dağılımları ile birlikte sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aday Öğretmen, Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci, Betimsel Analiz
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Aİ̇LE ÜYELERİ̇NDE GÜÇ ALGISI
Hanife Akgül1 *
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
*Sorumlu yazar: hanife_akgul@hotmail.com

Özet
Güç kavramı, bir üyenin bir olaya etki etme derecesi şeklinde tanımlanmaktadır. Ailede güç,
hiyerarşik ilişkileri veya aile sistemindeki rolleri ve kuralları değiştirebilme becerisi olarak
görülmektedir. İşlevsel ailelerde anne-babaların çocuklarına göre daha fazla güce sahip olduğu
belirtilmektedir. İşlevsel olmayan ailelerde ise, hiyerarşik yapılanmada farklılıklar olduğu
gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı eşlerin aile ilişkilerinde algıladıkları kişisel gücü çeşitli
değişkenler açısından incelemektir. Araştırma genel tarama modelinin kullanıldığı betimsel
araştırmadır. Araştırmanın evrenini 2017 yılında Çanakkale ilinde yaşayan aileler oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 128 aile (256 karı ve koca)
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “İlişkilerde Güç Algısı Ölçeği”
kullanılmıştır.Ölçekten elde edilen veriler bilgisayar paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin
analizinde betimleyici istatistiklerin yanı sıra, korelasyon, t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
istatistik teknikleri kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda evlilik süresi, çocuk sayısı, kadının
çalışıp çalışmaması, eğitim düzeyi, ailenin nerede yaşadığı, çekirdek ve geniş aile olma durumuna,
ailenin gelir seviyesine göre kadınlarda farklılaştığı; erkeklerde farklılaşmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Güç Kavramı, Aile, Ailede Güç, Güç Algısı

ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİ̇N Bİ̇REY ÜZERİ̇NDEKİ̇ ETKİ̇Sİ̇Nİ̇N
ÇEŞİ̇TLİ̇ PSİ̇KOSOSYAL DEĞİ̇ŞKENLER BAĞLAMINDA
İ̇NCELENMESİ̇
Temel Alper Karslı1 *
1

Bartın Üniversitesi Psikoloji Bölümü
*Corresponding author: temelalperkarsli@gmail.com

Özet
Algılanan sosyal destek, bireyin çevresinden elde ettiği sosyal ve psikolojik desteği kendisinin ne
kadar algıladığıdır. Zihinsel dayanıklılık, mükemmel performansa ulaşmayı ve bunu sürdürebilmeyi
sağlayan psikolojik güçtür. Yaşam doyumu ise insanın yaşamla ilgili inanç ve değerlendirmelerinin
toplamı veya insanın hayatıyla ilgili genel tutumu olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada algılanan sosyal
desteğin; yaşam doyumu, zihinsel dayanıklılık, yaş ve cinsiyet üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
Araştırmanın örneklemini 18-30 yaş aralığında 50; 31-45 yaş aralığında 43 (61 kadın/32 erkek) genç
yetişkin oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 12 sorudan oluşan Algılanan Sosyal Destek
Ölçeği, 5 sorudan oluşan Yaşam Doyumu Ölçeği ve 11 sorudan oluşan Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği
kullanılmıştır. Yaş ve cinsiyet değişkenlerinin karşılaştırılmasında bağımsız örneklem t-testi
kullanılmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişki Pearsonkorelasyon analizi ile test
edilmiştir. Ön analiz sonuçlarına göre agılanan sosyal destek yaşam doyumu ile kuvvetli pozitif
korelasyon; zihinsel dayanıklılık ile orta düzeyde pozitif korelasyon bulunduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Algılanan Sosyal Destek, Yaşam Doyumu, Zihinsel Dayanıklılık, Cinsiyet
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ARKEOLOJİ̇ TEMELLİ̇ DOĞA VE Bİ̇Lİ̇M EĞİ̇Tİ̇Mİ̇
Osman Kaynar1 * , Mehmet Tekocak2
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2
Selçuk Üniversitesi
*Corresponding author: kaynar42@gmail.com

Özet
Bu projenin amacı, doğada doğrudan-yansıtıcı bilim öğretimi destekli etkinlikler kullanarak,
öğrencilere bilim ve doğa eğitimi vererek, onların bilimsel ve sosyal becerilerini geliştirmek, bu
alanlardaki farkındalıklarının artırılması ve yeteneklerinin keşfedilmesini sağlayarak, eğitim hayatında
ve sosyal çevresinde motivasyonu yüksek, tarih bilincine sahip ülkesine faydalı bireyler olarak
yetişmelerini sağlamaktır. Projeni hedef kitlesini Selçuklu Yüksel Bahadır Alaylı Bilim ve Sanat
Merkezi’nde öğrenim gören özel yetenekli öğrenciler ile Selçuklu Mustafa Necati İlkokulu ve Karatay
Fevzi Çakmak Anaokulu’nda öğrenime devam eden ancak maddi yönden dezavantajlı öğrenciler
oluşmaktadır. İki etap olarak planlanan projenin birinci etabında Yüksel Bahadır Alaylı Bilim ve Sanat
Merkezi öğrencileri, proje takvimi uyarınca Mersin İli Anamur İlçesinde bulunan Anemurium Antik
Kenti’nde bilim kampına alınacaktır. Projenin ikinci etabında Mustafa Necati İlkokulu öğrencileri ile
Karatay Fevzi Çakmak Anaokulu öğrencileri Konya’da yapılacak bilimin doğası etkinliklerinde yer
alacaklardır. Proje kapsamında yapılacak etkinlikler, katılımcıların bilimsel çalışma ortamlarında
bulunarak bilimin doğasını kavramaları için tasarlanmıştır. Bilimin doğasını farklı disiplinlerin bir
arada çalışması ile öğrenmelerini sağlayacak doğrudan-yansıtıcı bilim öğretimi destekli etkinliklere de
programda yer verilmiştir. Etkinliklerin somutlaştırılabilmesi için öğrencilerin aktif katılımını teşvik
eden öğretim yöntem ve teknikleri kullanılacaktır. Etkinliklerin bilimi ve bilimsel inceleme sürecini ve
disiplinler arası ilişkileri ne şekilde etkilediği üzerine tartışmalar yapılacaktır. Sahadaki çalışma
ortamlarında yapacakları etkinliklerle öğrencilerin bilim insanı algılarının yapılandırılması ön
görülmektedir. Ayrıca katılımcıların bilimin doğasını kavramaları, bilgiyi yaparak yaşayarak
öğrenmeleri, bilime yönelik olumlu tutumlar kazanmaları ve bilim insanı imajlarını geliştirmeleri
projenin diğer öncelikli çıktıları arasında yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Arkeoloji, Doğa ve Bilim Eğitimi, Yaratıcı Eğitim, Yaparak Öğrenme
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ATAERKİ̇LLİ̇K VE BÜYÜME İ̇Lİ̇ŞKİ̇Sİ̇
Tuba Turgut Işık1 * , Pınar Koç2 , Fuad Salamov3
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Özet
Toplumsal cinsiyet genellikle ataerkillik anlayışı etrafında şekillenmekte ve birçok alanda etkileri
hissedilmektedir. Kadınların eğitim seviyesinin artması ataerkil etkilerin azalması olarak düşünülse de
yükseköğrenim görmüş kadınlarda dahi ataerkil toplum anlayışına bağlı olarak iş hayatına katılamama
önemli bir sorundur ve ekonomik açıdan da olumsuz etkileri vardır. Bu çalışmanın amacı
yükseköğrenim görmüş olmasına ataerkil anlayış sebebiyle çalışmayan kadınlarla ekonomik büyüme
arasındaki ilişki ortaya koymaktır. Bu amaçla 2000:1-2014:4 dönemlerine ait ev işleri ve ailesel
sebeplerle çalışamayan kadınlar ile üretim yöntemine dayalı gelir düzeyine göre hesaplanan büyüme
oranları kullanılarak regresyon analizi yapılmış ve Granger nedenselliği test edilmiştir. Sonuçlara göre
yükseköğrenim mezunu kadınlar üzerindeki ataerkil etkilere bağlı işsizlik ekonomik büyümeyi negatif
yönde etkilemektedir. Sonuçlara göre ataerkil baskıların ortadan kalkması durumunda ekonomik
büyümenin hızlanacağı anlamına gelmektedir. Granger nedenselliğine göre de ekonomik büyümeden
ataerkilliğe bağlı işsizliğe doğru tek yönlü nedensellik bulunmaktadır.
Keywords: Toplumsal Cinsiyet, Ataerkillik, Ekonomik Büyüme, Granger Nedenselliği

ATOMUN YAPISININ ÖĞRETİMİ İ̇ÇİN GELİŞTİRİLEN 3B YAZICI
MATERYALLERİ HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Betül Timur1 * , İrem Tuğçe Konuk1
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
*Sorumlu yazar: betultmr@gmail.com

Özet
Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin Fen Bilimleri dersinde Atomun Yapısının öğretimi için
geliştirilen 3B yazıcı materyallerinin kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma
Çanakkale ilindeki bir ortaokulda öğrenim gören 10 öğrencinin katılımıyla sağlanmıştır. Çalışmanın
verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Verilerin içerik analizi ile yapılmıştır.
Araştırma bulguları, 3B yazıcı materyallerinin Atomun yapısını öğrenmeleri üzerinde, pozitif yönde
etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Araştırmaya katılan ortaokul öğrencileri Fen Bilimleri dersi
kapsamında öğrendikleri Atomun Yapısı ve Özellikleri konusunun öğrenimi için geliştirilen 3B yazıcı
materyalinin ilgi çekici, dersi zevkli hale getirdiği, atomun yapısını ve özelliklerini öğrenmelerini
kolaylaştırdığını ve akılda daha kalıcı olduğunu ifade etmişlerdir. Analizler sonucunda elde edilen
bulgular tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: 3b Yazdırma Teknolojileri, 3b Yazıcı, Fen Eğitimi, Teknoloji
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BENZEŞME ÖGESİ̇ BAĞLAMINDA ORTAK YEMEK KÜLTÜRÜNÜN
SURİ̇YELİ̇ MÜLTECİ̇LERE TÜRKÇE ÖĞRETİ̇Mİ̇NDE
KULLANILMASI
Ömer Tuğrul Kara1 * , Begüm Sultan Ünsal2
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Özet
Kültür bir toplumun tarih boyunca oluşturduğu, şekillendirdiği; gelenek, görenek, örf ve adetlerin
tümüdür. Sadece kendi çevresiyle sınırlı kalmayıp etrafındaki topluluklarla da etkileşim içinde olduğu
bir süreçtir. Tarih boyunca insanlar yaşadıkları topraklardan belli sebeplerden dolayı göç etmek
zorunda kalmışlardır. Kimileri yurt edinme anlayışıyla kimileri dinî inançlarından dolayı kimileri ise
zorunlu olarak topraklarından göç etmişlerdir. Günümüzde bunun en çarpıcı örneğini Türkiye’ye göç
eden Suriyeli mülteciler oluşturur. Ülkemize sığınan Suriyeli mülteciler arasında belli bir süre sonra
dil sorunu ortaya çıkmıştır. Bu sorunu ortadan kaldırabilmek için Türkçenin öğretiminde farklı yollar
denenmesi gerçeği gündeme gelmiştir. Bu noktada da ortak kültür ve benzeşim unsurları ortaya
çıkmıştır. Ortak kültür adı altında tarih, çevre, giyim-kuşam, yemek vb. birçok alt unsura değinilebilir.
Bu çalışmada ise Türk-Arap yemek kültürü benzeşimi konu alınmıştır. Araştırmada tarama yöntemi
kullanılmıştır. Çalışmada benzeşme ögesi olarak yemek çeşitliliğinin, adabının, yemek yeme
zamanının Türkçe öğretiminde nasıl uygulanabilirliği üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda ortak
yemek kültürünün Suriyeli öğreniciler üzerinde sık sık tekrar yapma yoluyla dil öğretimini
kolaylaştırıcı etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Benzeşme, Yemek Kültürü, Türkçe Öğretimi, Suriyeli Mülteciler.
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BULGARİ̇STAN’DA OKUTULAN 5. SINIF MATEMATİ̇K DERSİ̇
ÖĞRETİ̇M PROGRAMININ İ̇NCELENMESİ̇
Güler Çavuşoğlu1 *
1
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Özet
Bu çalışmanın amacı Bulgaristan’da 5. Sınıfta okutulan matematik dersi öğretim programlarının genel
yapısını, içeriğini ve ölçme-değerlendirme yöntemlerini incelemektir. Araştırma nitel içerikli bir
çalışmadır. Çalışmanın verileri Bulgaristan’da 2016 – 2017 eğitim-öğretim yılından itibaren
kullanılmakta olan güncel 5. Sınıf matematik öğretim programından elde edilmiştir. Çalışma sonunda
toplanan veriler doğrultusunda: Bulgaristan’da 5. Sınıfta okutulan matematik dersinin yıllık 136 ders
saati, 5. Sınıf matematik öğretim programında 65 kazanım, 5 ünite olduğu belirlenmiştir.
Bulgaristan’da dönemlik ve yıllık not öğrencinin yıl boyunca sergilediği performans, ayrıca
öğretmenin yazılı ve sözlü sınavları dikkate alınarak verilir. Matematik dersi öğretim programında
yıllık ders saatlerinin %60’na kadar yeni bilgi verilmesi önerilmektedir. Derslerin %32’den fazlasında
alıştırma, tekrar, özet ve uygulamalar yapılması öngörülmektedir, %8’e kadar bir kısım ise eğitim
öğretim yılı başında ve sonunda öğrencilerin seviye tespit çalışmalarına, yazılı sınavlara ve projelere
ayrılması önerilmektedir.
Keywords: Bulgaristan 5. Sınıf Matematik Öğretim Programları, Program İçeriği, Değerlendirme
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ÇEMBERİMDE GÜL OYA
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Özet
Bu projemiz başta tüm illerimizin katılımı ile gerçekleşecek olan ve 81 ilden temsilci öğretmenlerin
bulunduğu ve etwinning portalında kayıt altına alındığı ortaklardan oluşmaktadır. İllerdeki proje
ortaklarımız tüm resmi Temel Eğitim (okul öncesi,ilkokul,ortaokul) , ortaöğretim ve okul/kurumları ve
kurumlarda görev yapan öğretmen yada öğretmenlerdir.“Çemberimde Gül Oya “projesi ile tüm ilerde
yapılan ve projede sergilerde yer alacak olan materyallerin iyi örneklerin illere ait kültürel öğelerin bir
araya getirilerek tüm illerde sergilenmesi düşünülmüş 30 ay boyunca projemiz devam etmiş 81 ilde
sergilerimiz tamamlanarak başarıya ulaşılmıştır.Ayrıca iki sefer de Dışişleri Bakanlığı tarafından
projemize destek verilmiş olup projemiz yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızz ile buluşmuştur.
Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve kendine yabancılaşma kavramı hiçte yabancısı olmadığımız
kavramlar.Bundan dolayı hızla gelişen bu teknoloji ile birlikte giderek artan kültürel yozlaşmaya
birazda olsa dur diyebilmek.Değerler eğitimi ile ülkemizin engin kültürüne sahip çıkılmasının
sağlanmaya çalışılması.Kaybolmaya yüz tutmuş gelenek-göreneklerimizin , örf ve adetlerimizin , el
sanatlarımızın, masallarımızın tarihi eserlerimizin, güzelliklerini kavratabilmek yeniden
canlandırabilmek bilinçli nesiller yetiştirebilmek insanları bilinçlendirmek temel amaçları arasındadır.
Proje uygulamaları sonucunda ailelerin ve toplumun psikolojik ve sosyal yönden farkındalıklarının
geliştirilmesi , teknolojik ilerlemenin gençlerimiz ve aileler üzerinde yol açmış olduğu gerilimlerin
sorunların beraberinde getirdiği sosyal uyumsuzlukların en aza indirgenmesi toplumun psikolojik ve
sosyal yönden farkındalıklarının geliştirilmesi ,baş etme becerilerinin arttırılması amaçlanmıştır.
Bizler aynı havayı teneffüs eden ve aynı topraklarda yaşayan ama farklı kültürleri paylaşan
insanlarız.Farklı kültürleri yaşamış olsakta bizleri bir arada tutan bazı değerlerimiz ve gelenek
göreneklerimiz bulunmaktadır.Bu geleneklerimizi göreneklerimizi yaşatmak gelecek kuşaklarımıza
aktarabilmek ve onlara kaybolmaya yüz tutmuş ananelerimizi tanıtabilmekbunları ülkemizin en ücra
köşelerine kadar ulaştırmak ve oralardaki insanlara da tanıtmak toplumsal bir sorumluluktur.İnsanların
birbirleri ile kaynaşmaları birbirlerini anlamaları o toplumdaki çeşitlilik gösteren kültürel öğeleri
tanıyarak onları benimsemesinden ve içselleştirmesinden geçer.
Anahtar Kelimeler: Çemberimde , Güloya, Etwinning
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BULGARİ̇STAN’DA OKUTULAN 6. SINIF MATEMATİ̇K DERSİ̇
ÖĞRETİ̇M PROGRAMININ İ̇NCELENMESİ̇
Güler Çavuşoğlu1 *
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
*Corresponding author: gcavusoglu@comu.edu.tr

Özet
Bu çalışmanın amacı Bulgaristan’da 6. Sınıfta okutulan matematik dersi öğretim programlarının genel
yapısını, içeriğini ve ölçme-değerlendirme yöntemlerini incelemektir. Araştırma nitel içerikli bir
çalışmadır. Çalışmanın verileri Bulgaristan’da 2017 – 2018 eğitim-öğretim yılından itibaren
kullanılmakta olan güncel 6. Sınıf matematik öğretim programından elde edilmiştir. Çalışma sonunda
toplanan veriler doğrultusunda: Bulgaristan’da 6. Sınıfta okutulan matematik dersinin yıllık 136 ders
saati, 6. Sınıf matematik öğretim programında 67 kazanım, 6 ünite olduğu belirlenmiştir.
Bulgaristan’da dönemlik ve yıllık not öğrencinin yıl boyunca sergilediği performans, ayrıca
öğretmenin yazılı ve sözlü sınavları dikkate alınarak verilir. Matematik dersi öğretim programında
yıllık ders saatlerinin %60’na kadar yeni bilgi verilmesi önerilmektedir. Derslerin %32’den fazlasında
alıştırma, tekrar, özet ve uygulamalar yapılması öngörülmektedir, %8’e kadar bir kısım ise eğitim
öğretim yılı başında ve sonunda öğrencilerin seviye tespit çalışmalarına, yazılı sınavlara ve projelere
ayrılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bulgaristan 6. Sınıf Matematik Öğretim Programları, Program İçeriği,
Değerlendirme
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ÇOCUKLARDAN Lİ̇DERLİ̇K ÖĞRETİ̇LERİ̇
Sezen Çobanoğlu Talay1 * , Güneş Talay1 *
1

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Görsel Kültür Anabilim Dalı Edirne
*Corresponding author: sezen.cobanoglu@hotmail.com

Özet
Çocukluk dönemi kararlarımız ve çocukken yaşadıklarımız yetişkinlik dönemimizi çok güçlü bir
biçimde etkiliyor. Geriye dönme şansımız yok. O zaman gözlem yeteneği, merak duygusu ve sınırsız
hayal gücü olan çocuklardan yeniden öğreneceğimiz çok şey var. Klasikleşmiş liderlik öğretilerinden
sıyrılarak, yaşamı, işimize katmak istediğimiz değeri ve güçlü motivasyonu çocukların bakışıyla
yorumlamak için “Transaksiyonel Analiz Etkisi” değerlendirilmiştir. Transaksiyonel analiz kişilik,
kişilerarası ilişkiler, iletişim, gelişim, yaşam, psikopatoloji, psikoterapi gibi çok geniş bir yelpaze
üzerinde insan psikolojisi ile ilgilenen bir yaklaşımdır. Transaksiyonel analiz, yetişkinlik sürecinde yer
alan davranış modellerimizin, üç ego durumu olan çocuk, ebeveyn ve yetişkin modellerine göre
şekillendiğini ve ego durumlarını şekillendiren deneyimlerin 0-7 yaş arasında gerçekleşmesini konu
alır. Çocuklar, doğdukları andan itibaren bir mesaj bombardımanına maruz kalırlar. Anne-baba başta
olmak üzere yaşamlarında yer alan kişilerden gelen sözel olan ve olmayan mesajlar doğrultusunda
çocuklar bazı değerlendirmeler yapar ve bazı kararlar alır. Bugün en iyi yönetici koçlarının vereceği
liderlik derslerini aslında çocukken öğreniyoruz. Çocukluğumuzda anlatılan pek çok şey nasıl iyi bir
lider olabileceğimiz konusunda bize yol gösteriyor. Örneklem için küme örnekleme kullanılmıştır
.Araştırma evrenden seçilecek kümeler üzerinde yapılmıştır. Edirne Tasarım Çocuk Atölyesi - Sezai
Irmak Art Academy ve Trakya Birlik Ana sınıfında olan ilgili yaş grubundaki 30 ailenin çocuklarının
davranışsal, liderlik konusunda gelişimleri ile ilişkisi değerlendirilmiştir. Bu sahada yapılan çalışma
sayısı oldukça sınırlıdır. Bundan dolayı yapılan bu çalışma önemli arayış, sunuş ve değerlendirme
yoluyla bir tür öncü olmayı hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: Transaksiyonel Analiz, Çocuk ve Liderlik, Yaşam Kurguları

DEĞİ̇ŞEN SINAV Sİ̇STEMİ̇Nİ̇N ÖĞRENCİ̇LER ÜZERİ̇NDEKİ̇
ETKİ̇LERİ̇
Fatih Kana1
Muhammet Mustafa Şener
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
*Sorumlu yazar: resscongress@resscongress.com

Özet
Bu araştırmanın amacı değişen sınav sisteminin öğrenci üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini
ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır.
Araştırmanın örneklemini İstanbul’un bir ilçesinde devlet okulunda öğrenim gören 20 öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin özel eğitimli öğrencilerin değişen sınav sistemi
hakkında olumsuz tutum geliştirdiği gözlenmiştir. Bu durumun birçok farklı sebebi olduğundan
problemin geniş çaplı ele alınması önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sınav Sistemi, Öğrenci, Motivasyon.
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DENİZCİLİK LİSELERİNDE GÖREV YAPAN DENİZCİ EĞİTİCİLER
HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA: TÜRKİYE
İdris Turna1 * , Orkun Burak Öztürk1
1
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
*Sorumlu yazar: idris.turna@erdogan.edu.tr

Özet
Türkiye’de güverte ve makine zabitlerinin yetiştirilmesinde çok önemli görev üstlenen ve eğitmenler
“Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi” ne göre “Denizci Eğitimci” olarak
adlandırılmaktadır. Bu çalışmada ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belgelendirilen
Denizci Eğiticilerin belgelendirilme şartları örnekler üzerinden incelenmiştir. Araştırma kapsamında
Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) bünyesinde denizcilik alanında eğitim vermekte olan orta öğretim
kurumları arasından seçilen 12 okulda görev yapmakta olan ve Denizci Eğitimci belgesine haiz 81
eğiticinin gemi adamı ve kişisel eğitim kariyerleri irdelenmiştir. Uluslararası sözleşmeler, özellikle de
Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS), gemi adamlarının gemilerde periyodik
eğitimler almasını zorunlu kılmaktadır. Araştırma kapsamında önceki kariyerlerinde gemiler
üzerindeki periyodik eğitimleri sürdürmekle görevli zabit ve kaptan yeterliğine sahip eğiticilerin
okullarda hangi oranda istihdam edildiğine dair veriler de elde edilmiştir. MEB bünyesinde görev
yapmakta olan ve bilgilerine ulaşılabilen 81 Denizci Eğitimciden 52 tanesinin herhangi bir gemiadamı
yeterliği bulunmadığı ayrıca sadece 9 tanesinin eğitiminden sorumlu oldukları alanların lisans
programından mezun olduğu ortaya çıkmıştır. İnsan hataları, deniz kazalarının nedenlerine ilişkin
yapılan çeşitli araştırmalarda %80 oranının üzerinde temel sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Denizcilik
sektöründe en önemli sorunu olarak ifade edilen insan hatalarını azaltmak için denizcileri eğitecek
eğitimcilerin belgelendirilmesine yönelik öneriler sıralanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Solas, Stcw, Eğitim, Denizci Eğitici
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DKAB DERSİ̇NDE UYGULANAN Bİ̇R MODEL: ADANA MODELİ̇
Nebahat Göçerı̇1 *
1

Cumhuriyet Üniversitesi
*Corresponding author: nebahatgoceri@yahoo.com

Özet
İlahiyat Fakülteleri ile Eğitim Fakültelerinin ortak disiplini içinde kesişen Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi dersinde öğretmen adaylarının ihtiyacını karşılayacak bir içerik (müfredat) ve modelin zaruret
olduğu tartışmasız bir konudur. Adına “Adana Modeli” dediğim ve tarafımdan 15 yıldır uygulanmakta
olan modelin artık denenme süresinin bittiği ve daha yaygın bir biçimde ülkemizde kullanılması
gerektiği kanaati oluşmuştur. Adana Modeli YÖK’ün ders içerikleri ve ders tanımlarına uygun olarak
hazırlanmıştır. Model yedi yıl Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde denenmiştir. Sekiz yıldır da
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinde denenmiştir. Modelin içeriği 14 haftalık ders programına
uygun olarak hazırlanmıştır. Model de daha çok Jean Piaget’in “özümseme” ve “uyumsama”
kavramlarını andıran bir yol izlenmiştir. Salt dini bilgiler ve dini kültüre dair unsurlar eğitim konuları
olarak merkeze alınmıştır. Daha çok “dine dair öğrenme/ din hakkında öğrenme” ve “dinden öğrenme/
din sayesinde öğrenme” kavramları içinde ifade edebileceğimiz DKAB bilgi birikiminin öğrencilere
aktarılması hedeflenmiştir. Öğrencilerin ihtiyacına ve taleplerine uygun olarak hep birbirini izleyen ve
birbirini tamamlayan, biri diğerinin ön koşulu olan bilgiler ile öğrencinin zihninde dine dair
öğrenmelerin gerçekleşmesi sayesinde “berrak ve tam bir resmin görünür olması” istenmiştir. Böylece
parça parça ve birbirinden kopuk, birbirini nakzeden bilgilerin oluşmasının engelleneceği görülmüştür.
Yine zaman zaman konu anlatımında öğrenci taleplerine göre az da olsa ana konuyu destekleyecek bir
“esneklik” de sağlanmıştır. Bununla birlikte DKAB dersi içeriğinin aktarımı endişesi öne çıktığından
ders daha çok “Genel Kültür” dersleri bağlamında işlenmektedir. “Özel Alan Bilgisi” ve “Pedagojik
Formasyon” ile ilgili boyutlarının ise eğitim fakültelerinde okutulan diğer dersler aracılığıyla
öğrencilere kazandırılacağı düşünülmüştür. Şimdiki programda tek dönemlik olan dersin iki dönemlik
yapılması halinde bu eksikliğin “Özel Öğretim Yöntemleri” bağlamında giderilmesine yönelik bir ders
olarak işlenebileceğini öngörmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Dkab Dersi, Model Uygulaması, Adana Modeli, Ders İ̇çeriği
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EĞİTİMİN İ̇ATROJENEZİ YA DA EĞİTİM TOPLUMUNUN ATIK
İ̇NSANLARI
Mesut Hazır1 *
*Corresponding author: cosmicus26@hotmail.com

Özet
Ivan İllich "Sağlığın Gaspı" isimli kitabında, modern sağlık anlayışının nasıl bir kısır döngü
olusturduguna dair çarpici saptamalarda bulunarak, modern tedavi yontemlerinin aslinda kendilerinin
hastalik urettigini iddia eder. Aynı şey modern eğitim sistemi için de geçerlidir. Eğitimin gerçek bir
mitosa dönüştüğü günümüz toplumlarında eğitim artık kendi iatrojenezini yaşamaktadır. Modern
toplumlar gerçek birer "eğitim toplumu" olup tüm paradigmalarını bu gerçek üzerinden
şekillendirdikleri halde, ne kadar eğitimli olurlarsa olsunlar bir türlü doyurucu işler bulamayan, eğitim
aldıkları alanlarda çalışamayan, çalışsalar bile tatmin edici gelir elde edemeyen insan yığınları
üretmektedirler. Bu insanlar adeta eğitimli fakat lüzumsuz bir sınıfın doğuşuna işaret ediyorlar. Yuval
Harari'nin tabriyle "lüzumsuzlar", Zygmunt Bauman'ın tabiriyle "atık insanlar" diyebileceğimiz,
olabildiğince eğitimli fakat işlevsiz olan bu insanların yeni bir sınıfın habercisi olduğunu ve böylelikle
eğitim toplumunun iatrojenezine işaret ettiğini söylemek mümkün görünüyor. Bu çalışmada eğitim
toplumunun nasıl bir kısır döngüye girdiği, son derece eğitimli olan devasa insan kütlelerinin yaşadığı
istihdam sorunları, siber ağlarda müthiş bir hızla akan ve yenilenen bilgi karşısında konvensiyonel
eğitim anlayışının nasıl kendi kendine ket vurduğu ve sözde eğitim toplumunun gerçek hayatın
ihtiyaçlarına dönük insan yetiştirmede nasıl geri kaldığı sosyolojinin imkânları ile incelenecektir.
Keywords: Anahtar Kelimeler: Eğitimin İ̇atrojenezi, Eğitim Toplumu, Lüzumsuzlar, Atık İ̇nsanlar

FELSEFENİ̇N YENİ̇ UFUKLARI: FELSEFİ̇ Bİ̇R SORUN OLARAK
SPOR
Murat Satıcı1 *
1

Manisa Celal Bayar Üniversitesi
*Sorumlu yazar: murat.satici@cbu.edu.tr

Özet
Bu çalışmada toplumsal, kurumsal ve yapısal nitelikleri itibariyle spor alanının çağdaş felsefenin
kazandığı yeni ufuklardan biri olduğunu öne sürüyoruz. Spora dair felsefi olarak şu sorgulamaların
yapılması gerektiğini öne sürüyoruz: İlk olarak, sporun neden çağımızda sadece bireysel bir “boş
zaman” etkinliği değil, kitleleri peşinden sürükleyen toplumsal ve politik bir etkinlik olduğu. İkinci
olarak, spordaki haklı-haksız rekabet, fair play vb. meselelerin neden ve nasıl moral bir zeminde
tartışıldığı ve son olarak da sporun izleyicilerde ortaya çıkardığı beğeni yargıları bakımından neden
estetik bir tartışmanın konusu olduğudur. Bu çalışmada yukarıdaki sorular ışığında, günümüzde
sporun felsefi olarak nasıl ele alınabileceği, aynı zamanda spor örneğinden hareketle çağdaş felsefenin
günümüz sorunlarına yönelik etkinliğini gözler önüne sererek, felsefenin tanımı ve etki alanı açısından
kazandığı yeni ufuklar vurgulanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş Felsefe, Toplum Felsefesi, Spor, Etik.

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 20

ERGENLERİ̇N Aİ̇LELERİ̇NDEN ALGILADIKLARI PSİ̇KOLOJİ̇K
KONTROL İ̇LE ÖZ DÜZENLEME BECERİ̇LERİ̇ VE AKADEMİ̇K
MOTİ̇VASYONLARI ARASINDAKİ̇ İ̇Lİ̇ŞKİ̇Nİ̇N İ̇NCELENMESİ̇
Özgenur Korkın1 * , Ercan Kocayörük1
1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
*Sorumlu yazar: ozgenurkorkin@gmail.com

Özet
Bireyler, küçük yaşlardan başlayarak hayatları boyunca farklı gelişim dönemlerinden geçer. Bu
dönemler birbirinden farklı fizyolojik, psikolojik özellikler taşır. Fırtınalı ve stresli bir dönem olarak
literatüre yansıyan ergenlik dönemi de bu gelişim dönemlerinden bir tanesidir. Ergenlik dönemi cinsel,
psikososyal olgunlaşma dönemi olmakla birlikte bireyin özerklik ve kimlik gelişimini sosyal uyumunu
kazanması gibi görevleri de içermektedir. Ergeni bekleyen gelişimsel görevler aile içi süreçlerde de bir
hareketliliğe ve dengelerin değişmeye başlamasına yol açar. Bunun yanı sıra ebeveynlerin de
çocuklarının büyüdüğü fikri ile karşı karşıya kalması süreçte güçlük yaşanmasına sebep
olabilmektedir. Çocuklarının büyüme sürecinde ebeveynler birçok farklı davranış kalıbı
kullanabilmektedir. Bu ebeveynlik davranışları arasında kontrol etmek de yer almaktadır. Özerklik
kazanmaya çalışan bireyin benliğini hedef alan aile davranışları arasında psikolojik kontrol de
bulunmaktadır. Bireyler doğdukları andan beri bir genetik miras ile gelirler ve belli davranış kalıpları
öğrenirler. Deneyimlerine göre kendilerindeki var olan eğitim süreçlerini kendine uygun
şekillendirebilmesini temele alan öz düzenleme becerileri ve onların harekete geçmesinde itici güç
olan akademik motivasyonları bir birey olma yolunda önemli roller üstlenmektedir. Bu çalışmada
ergenlik dönemindeki öğrencilerin, ailelerinden algıladıkları psikolojik kontrol ile öz düzenleme
becerileri ve akademik motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma
Aydın İli örgün eğitim kurumlarına devam eden farklı okul türlerinden lise birinci sınıf
öğrencilerinden oluşan bir örneklem ile gerçekleştirilmiştir. T verilerine göre araştırmanın yapıldığı
ilçedeki akademik olarak en yüksek ve en düşük Anadolu lisesi, Fen Lisesi, Güzel Sanatlar, Sosyal
Bilimler, İmam Hatip ve Teknik Lisesi türlerinde 8 okuldan 800 öğrenciden veri toplanmıştır.
Öğrencilerden kişisel bilgi formu, algılanan psikolojik kontrol ölçeği, öz düzenleme becerileri ölçeği
ve akademik motivasyon ölçeği aracılığıyla veriler toplanmıştır. Çalışmanın bulguları, anneden ve
babadan algılanan psikolojik kontrol ele alınıp öz düzenleme ve akademik motivasyonla ilişkisi analiz
edilecektir. Bu doğrultuda, kapsamlı bir şekilde ilişkiyi görebilmek ve örtük değişkenleri de tespit
edebilmek amacı ile yapısal eşitlik modeli kullanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ergenlik, Algılanan Psikolojik Kontrol, Öz Düzenleme, Akademik Motivasyon.
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FEN Bİ̇LGİ̇Sİ̇ ÖĞRETMENLİ̇Ğİ̇ YÜKSEK Lİ̇SANS ÖĞRENCİ̇LERİ̇Nİ̇N
STEM EĞİ̇Tİ̇Mİ̇ HAKKINDAKİ̇ GÖRÜŞLERİ̇: ODAK GRUP
GÖRÜŞMESİ̇
Betül Timur1 * , Nagihan İmer Çetin1
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Özet
Her geçen gün değişen ve yenilenen dünya ile beraber buna bağlı olarak eğitim sistemi de değişip
yenilenmektedir. Günümüzde ki eğitim sisteminde ise adından en çok söz ettiren STEM eğitimi
olmuştur. STEM eğitimi sadece MEB’ de değil aynı zamanda YÖK sisteminde öğretmen adaylarının
yetiştirilmesinde de hız kazanmaktadır. Bu çalışmada yüksek lisans öğrencilerinim STEM eğitimi
hakkındaki görüşleri alınmıştır. Marmara Bölgesi’ nde buluna yükseköğretim kurumuna bağlı bir
devlet üniversitesinde 7 tane fen bilgisi öğretmenliği yüksek lisans öğrencileri ile yapılmıştır. Yüksek
lisans öğrencilerine 9 tane yarı yapılandırılmış soru sorulmuş olup, odak grup görüşmesi yapılmıştır.
Yapılan bu görüşme ses kayıt cihazı ile kayda alınmış olup, toplamda 57 dakika sürmüştür. Çalışma
sonucunda fen bilgisi öğretmenliği yüksek lisans öğrencileri STEM eğitiminin çoğu öğretmen
tarafından bilinmediği ve uygun şekilde kullanılmadığını belirtmiş olup, STEM eğitimi ile ilgili
gerekli eğitimlerin verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca yüksek lisans öğrencileri STEM
eğitiminin dallarının birbiri ile bir hiyerarşi içermediği bu dalların her birinin farklı görevi olduğunu
belirtmişler ve de STEM eğitimini yaşamla iç içe öğretilmesini ifade etmişlerdir. Yüksek lisans
öğrencilerinin STEM eğitiminin kendileri tarafından uygulamaya istekli olduğunu söyleyebiliriz.
Keywords: Stem, Odak Grup Görüşmesi, Üniversite, Yüksek Lisans Öğrencisi
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FEN Bİ̇Lİ̇MLERİ̇ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE ALGILARININ
KELİ̇ME İ̇Lİ̇ŞKİ̇LENDİ̇RME ARACILIĞIYLA BELİ̇RLENMESİ̇
Betül Timur1 * , Merve Balkaya1 , Serkan Timur1 , Nagihan İmer Çetin1 , Elif İnançlı1
1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
*Corresponding author: betultmr@gmail.com

Özet
Çevre insanoğlunun hemen hemen tüm yaşamını içine almaktadır. İnsanoğlunun birçok ihtiyacı çevre
ile örüntülüdür ve yaşadığı çevreden birçok yaşamsal fonksiyon elde etmekte ve farklı bilgileri
öğrenmektedir. Bu çalışmada, çevre algılarını belirlemek amacıyla 104 Fen Bilgisi öğretmen adayına
Kelime İlişkilendirme Testi uygulanmıştır. Çalışmada ; “Çevre” anahtar kavram odağında 8 kavram ve
1 özet cümle yazmaları istenmiştir. Çalışma nitel analiz yöntemlerinden durum çalışması deseniyle
gerçekleştirilmiştir. Bağdaştırılan kavramlar arasında özellikle ağaç, insan, hayvan, doğa ve
arkadaş/komşu kelimeleri çevre ile daha fazla ilişkilendirilmiştir. Bunların yanı sıra az sayıda park,
mutluluk, huzur, papatya gibi doğa içerikli kavramlar yer alırken, diğer yandan su, hava, toprak
kirliliği, asit yağmurları gibi çevre sorunu odaklı kavramlara da yer verilmiştir. Çevre şemaları
içerisinde doğa ve aile/arkadaş kavramlarının bulunduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının
kurdukları cümlelerden çevrenin daha çok yaşam alanı ile bağdaştırıldığı gözlemlenmektedir.
Araştırma bulguları bilimsel öğretilerinde yer alan kişi donanımına yönelik eğitimin çevresel kavram
algısı oluşturma noktasında bir takım eksikliklerin olduğu gerçeğini kabullenip mücadele etmemiz
gerektiğini ortaya koyar. Öğretmen adaylarının yetkinliklerinin geliştirilmesi açısından yeni bir eğitim
stratejisi ihtiyacı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çevre Algısı, Çevre Eğitimi, Fen Bilimleri, Kelime İ̇lişkilendirme, Öğretmen
Adayları
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FEN Bİ̇Lİ̇MLERİ̇ ÖĞRETMENLERİ̇Nİ̇N ANALOJİ̇ KULLANIMINA
İ̇Lİ̇ŞKİ̇N GÖRÜŞLERİ̇
Betül Timur1 * , İrem Tuğçe Konuk1
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Özet
Bu çalışmanın amacı, Fen Bilimler dersi öğretimi kapsamında Fen öğretmenleri tarafından kullanılan
analojileri kullanmanın avantajlarına ve dezavantajlarına yönelik görüşlerin incelenmesidir.
Araştırmanın evreni, ilköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Fen öğretmenleridir. Araştırma
nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile kullanılmıştır. Çalışmada veri
toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanmış olan ve uzman görüşü alınan yarı
yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Çalışmada Fen Bilimleri derslerinde kullanılan
analojilerin (benzeşim) kullanımına yönelik 5 Fen Bilimleri Öğretmeni ile görüşme yapılmıştır.
Araştırma sonucunda, Fen Bilimleri Öğretmenlerinin analoji yöntemini derslerinde kullandıklarına ve
yararları olduğu kadar zararlarının da olduğu görüşünde varılmıştır. Araştırmadan elde edilen
sonuçlara göre öğretmenlerin öğrencilerin daha kolay öğrenebilmesi, anlayabilmesi, anlamlı
öğrenmeler gerçekleştirilmesi, derse karşı motivasyonlarının artması ve bilimsel süreç becerilerinin
gelişmesi nedenleriyle analojileri Fen Bilimleri derslerinde kullanmanın avantajlı olacağı görüşünde
oldukları ancak analoji yöntemi uygulanırken doğru kavramlar arasında ilişki kurulmazsa öğrencilerin
zihinlerinde karmaşıklıklar olacağını nedeniyle analoji öğretim yönteminin dezavantajlı olacağını dile
getirilmiştir
Anahtar Kelimeler: Analoji, Fen Eğitimi, Fen Bilimleri Öğretmeni
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FEN MÜHENDİ̇SLİ̇K VE Gİ̇Rİ̇Şİ̇MCİ̇Lİ̇K UYGULAMALARI
KAPSAMINDA İ̇NSAN VE ÇEVRE ÜNİ̇TESİ̇NE YÖNELİ̇K Bİ̇Lİ̇M
ŞENLİ̇Ğİ̇ HAZIRLAMA VE GERÇEKLEŞTİ̇RME SÜRECİ̇
Büşra Sağlamyürek1 * , Fehime Sevil Yalçın1
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Eğitimi ABD
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Özet
Eğitim programları içerisinde bilgiye ulaşmaya yol gösteren, bilimsel düşünceyi geliştiren, bilim
insanlarının çalışma süreçlerini kavratan, öğrencilerin edindikleri bilgi ve beceriler ile ürün
oluşturmalarına olanak veren ve birçok bilim dalı ile bağlantılı olan Fen Bilimleri Dersi Öğretim
Programı’dır. Bu sebeple bu programda yapılan değişiklikler oldukça merak uyandırmaktadır.
Yenilenen fen programıyla birlikte, Fen, Mühendislik Girişimcilik ve Uygulamaları ilk defa 20182019 eğitim döneminde programda yerini almıştır Son yıllarda çevre sorunları ve çözüm yolları
oldukça önem kazanmıştır. Bu nedenle, Fen, Mühendislik Girişimcilik ve Uygulamaları kapsamında
bilim şenliği gerçekleştirilirken insan ve çevre ünitesi seçilmiştir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı,
Fen, Mühendislik Girişimcilik ve Uygulamaları kapsamında insan ve çevre ünitesine yönelik bilim
şenliği hazırlama ve gerçekleştirilmesidir. Çalışmada 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde,
Çanakkale il merkezinde bulunan bir ortaokulda 5. sınıfta öğrenim gören 37 öğrenci çalışma grubu
olarak seçilmiştir. Öğrencilerden gözlemledikleri çevre problemlerini belirlemeleri, probleme uygun
çözümler bulup birini seçmeleri ve çözüme yönelik ürün oluşturmaları istenmiştir. Çalışma sırasında,
uygulanan basamakların sınıf ortamında gerçekleştirilmesine önem verilmiştir. Yapılan uygulamalar
sonunda, öğrencilerin tasarlamış oldukları ürünler 5 Haziran Dünya Çevre Günü okul bahçesinde,
‘‘Çevreci Mühendisler Şenliği’’ adı altında sergilenmiştir. Öğrencilerden bilim şenliğine katılan
öğretmenlere, velilere ve diğer sınıflardaki öğrencilere ürünlerini tanıtmaları istenmiştir. Yapılan
çalışmanın, Fen, Mühendislik Girişimcilik ve Uygulamalarının fen bilimleri müfredatına yeni
eklenmesi ve bu konuda çalışma sayısının az olması sebebiyle, bu konuda yapılacak olan çalışmalara
kaynaklık edeceği düşünülmektedir. " Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları Kapsamında
Bilim Şenliği Hazırlama ve Gerçekleştirme Sürecinin, Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine
Etkisini İncelemek ve Öğrencilerin Çevreye Yönelik Tutum Düzeylerini Belirlemek " başlıklı tezin bir
bölümünden alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları, Bilim Şenliği, İnsan ve Çevre

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 25

FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROJE TABANLI ÖĞRENMEYE
YÖNELİ̇K ÖZ YETERLİ̇KLERİ̇
Mehmet Tunçel1 , Ela Ayşe Köksal1 *
1
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*Corresponding author: eakoksal@ohu.edu.tr
Özet
Bu araştırma ile fen öğretmen adaylarının Proje Tabanlı Öğrenme’ye (PTÖ) yönelik öz yeterlik
inançları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
fen bilgisi öğretmenliği lisans programı 3. sınıfında okuyan 46 öğrenci oluşturmaktadır. 2017-18
akademik yılı bahar döneminde yapılan çalışmada veriler Yıldız Fidan (2017) tarafından geliştirilen
PTÖ özyeterlik ölçeği ile toplanmıştır. beşli Lİkert tarzındaki ölçeğin Cronbach Alfa Güvenirlik
katsayısı .82 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının proje tabanlı öğretime
ilişkin öz yeterlik inanç puan ortalamaları 3.99 (±-0.32) olarak bulunmuştur. Yani fen öğretmen
adayları PTÖ uygulamaları bakımından yeterli oldukları görüşündedirler. Öğretmen adaylarının “eksik
ve yanlışlarında öğrenciye rehberlik edebilme” konusunda kendilerine çok yeterli buldukları
görülmüştür. Bununla birlikte katılımcıların “kararsız olduğu tek ifade şudur: Elektronik kaynak
kullanımını göstermek için gerekli altyapının yetersizliği”. Öğretmen adaylarına kaynak kullanımı
konusunda bilgi ve deneyim kazandırılması, PTÖ yaklaşımlarını daha güvenle kullanmalarını
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Proje Tabanlı Öğrenme, Öz Yeterlik, Fen Öğretmen Adayı

HAREKETLİ̇ Kİ̇TAPLAR ÜZERİ̇NE Bİ̇R İ̇NCELEME: HAREKETLİ̇
TREN
Sedat Erol1 , Ahmet Akkaya1
1
Adıyaman Üniversitesi
*Sorumlu yazar: resscongress@resscongress.com

Özet
Üç boyutlu ve hareketli bir tasarıma sahip olan hareketli kitaplar, çocukların boyut algılarını, el göz
koordinasyonlarını ve çevreyle bağlantı kurma yeteneklerini geliştirir. Bu özellikleriyle birlikte
çocukların merak ve keşfetme isteklerini karşılaması ve çocukların zihinsel bağımsızlık becerilerini
geliştirmesi, hareketli kitapları çocuk edebiyatı yapıtları arasında önemli bir konuma getirmiştir. Bu
araştırmada dünya genelinde ilgi gören hareketli kitaplardan biri olan Hareketli Tren adlı eser
incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden belge (doküman) inceleme yöntemi
kullanılmıştır. Elde edilen veri ve çözümlemelerden hareketle; canlı ve estetik değere sahip görsellerin
yer aldığı bu yapıtta, üç boyutlu çizilen görsellerin çocukların boyut algılarını geliştirebileceği
söylenebilir. Ayrıca hikâyenin kilit noktalarında okuyucunun olay örgüsüne dâhil olduğu
görülmektedir. Okuyucu, kitapta yer alan okları oynatarak hikâyenin kahramanlarından biri gibi olay
akışını sağlamaktadır. Bu bağlamda hikâyeye dâhil olan okuyucunun deneyim yaşaması sonucu kalıcı
bilgi edinmesinin daha kolay olacağı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Hareketli Kitap, Çocuk Edebiyatı, Çocuk
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HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN DİL ÖĞRENMEYE KARŞI
MOTİVASYON VE TUTUMLARINI BELİRLEME
Semahat Aysu1 *
1
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*Corresponding author: saysu@nku.edu.tr

Özet
Motivasyon, dil öğrenme ortamında başarıya sebep olan en önemli faktörlerden biridir ve Gardner
(1985) tarafından motivasyon, “dil öğrenme hedefini gerçekleştirmek için çaba ve isteğin birleşimi ve
dil öğrenmeye karşı uygun tutumun olması” (s. 10) olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan da
anlaşılacağı üzere sadece motivasyon değil dil öğrenmeye karşı tutum da dil öğrenme sürecini
etkilemektedir. Bu iki terimi dikkate alarak bu çalışma tasarlanmıştır ve Türkiye’deki bir devlet
üniversitesindeki hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenmeye karşı tutumları ve motivasyon çeşitlerinin
incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada veri, Dörnyei ve Csizer (2006) ile Ryan (2005)’nın
çalışmalarından Tokoz Goktepe (2014) tarafından oluşturulan anket ile toplanmaktadır ve SPSS 20
istatik programı kullanılarak analiz edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Tutum, Dil Öğrenimi

İLETİ̇Şİ̇M EĞİ̇Tİ̇Mİ̇NDE PSİ̇KOLOJİ̇K ETKİ̇: ÇAĞDAŞ YÖNTEMLER
Sedat Cereci1 *
1

Mustafa Kemal Üniversitesi
*Sorumlu yazar: s.cereci@gmail.com

Özet
Sorun, eğitimde psikolojinin önemi, ancak eğitim yöntemlerinde psikolojik etkilerin olmamasıdır. Bu
çalışma, çağdaş eğitim yöntemlerinin gerekliliklerini tartışmakta ve iletişim eğitimi üzerindeki
psikolojik etkileri değerlendirmekte ve iletişim eğitimi üzerindeki psikolojik etkilerin üretkenliğini
vurgulamaktadır. Psikoloji, insanları motive etmede önemli bir etkendir ve psikoloji, kişinin enerjisini
harekete geçiren bir özelliktir. Psikoloji insanın yarısıdır ve yaşamın bir alanı olduğu her alanda
psikoloji etkilidir. Geleneksel eğitim yöntemleri geçmişte kalmış ve konjonktürel koşullar nedeniyle
yeni yöntemler ortaya çıkmıştır. Çağdaş koşullar, günümüzde birçok farklı modern teknik ve manevi
gereksinimi gerektirir ve modern eğitmenler modern yöntemlerle eğitilir. Modern çağ, birçok farklı
dinamizm ve modern bir ekonomik model üzerinde gelişir ve insanlar yüksek ritim yaşamlarında ve
endişeli psikolojik durumlarda yaşarlar. Çağdaş koşullar, modern yaşamın tüm bileşenlerini etkiler ve
çağdaş yaklaşımlar nedeniyle tüm yaklaşımlar ve davranışlar ve gereksinimler değişir. Modern eğitim,
çağdaş teknikler ve araçlar gerektirir ve eğitimde psikolojik etkiyi kullananlar yüksek başarıya ulaşır.
Psikolojik etki eğitimcileri motive eder ve öğrencilerin daha emin olmasını sağlar. Psikolojik etki,
eğitim yöntemlerinde yetenek ve enerjiyi açıkça ortaya koymaktadır. Eğitimde söz sahibi olmak
isteyenler dünyadaki psikolojik etkiyi kullanırlar.
Anahtar Kelimeler: İletişim, Eğitim, Psikoloji, Etki, Çağdaş.

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 27

YABANCILAR İ̇Çİ̇N TÜRKÇE DERS Kİ̇TABININ DRAMA
VE OYUN ETKİ̇NLİ̇KLERİ̇ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİ̇Rİ̇LMESİ̇

İSTANBUL
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Özet
Yaratıcı drama; günümüzde bireyi merkeze alan yapılandırmacı eğitim yaklaşımı için önemli fırsatlar
sunması yönüyle dil eğitimi ve öğretimi çalışmalarında sıklıkla tercih edilmektedir. Drama süreci oyun
üzerine kurulu bir eylem sanatıdır. Bu nedenle drama, oyun süreçleriyle bireye özgür ifade imkânı
sunması açısından da önemlidir. Yabancı dil öğretimi uygulamalarının başarısı; temel alınan ilkeler ve
yöntemlerin sınıf içindeki kullanım koşullarına bağlıdır. Temel ilkeler; dil ve eğitim bilimcilerin çeşitli
araştırmalar sonucu ulaştıkları bulgulara göre oluşturulmuş bir dizi önermedir. Bu önermeler, temel
ilkelere uygun bir sınıf içi etkileşimini planlamak ve uygulamakla, yabancı dil öğretimindeki
etkililikten söz edilebilir. Yabancı dil öğretimindeki ilkelerden biri dört temel dil becerisini
geliştirmektir. Bu çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde sıklıkla kullanılan
kaynaklardan İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabının A1, A2, B1, B2 ve C1 düzeylerinde
drama ve oyun etkinliklerinin yeterlilikleri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın verilerine ulaşabilmek
için tarama yönteminden yararlanılmış, elde edilen bulgulardan hareketle ilgili alana yarar sağlaması
umulan öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Ders Kitabı, Drama, Oyun
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JAPON SOKA PEDAGOJİSİ YOLUYLA KÜRESEL VATANDAŞLIK
ETİĞİNİN TEŞVİK EDİLMESİ: TÜRKİYE'DEKİ PROGRAM
TASARIMI İÇİN ÇIKARIMLAR
Harun Serpil1 *
Anadolu Üniversitesi
*Sorumlu yazar: hserpil@anadolu.edu.tr
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Özet
Bu çalışma, 1968 yılından beri 6 anaokulu, 3 ilkokul, 2 lise ve 3 üniversite seviyesinde dünya çapında
uygulanan Soka eğitimini gözden geçirmekte ve elde edilebilecek faydaların analizini sunmaktadır.
Türk eğitim programlarında küresel vatandaşlık eğitimini geliştirmeye yönelik olarak Soka
felsefesinin içgörülerinden yararlanılabilir. Soka okul sistemi, Tsunesaburo Makiguchi tarafından
geliştirilen eğitim felsefesine dayanmaktadır. "Soka", Japonca “sozo kachi” ifadesinin bir kısaltmasıdır
ve "değer üretme" anlamına gelmektedir. İnsan yaşamının onuruna saygı ilkesine sıkı sıkıya bağlı olan
Soka eğitimi, kendi yaşamlarında ve toplumda değer yaratabilen, kendini motive eden insanları
yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıdaki temel Soka ilkeleri bu değerlerin altını çizmektedir: (1)
Yaşamın onurunu korumak; (2) Bireylere saygı göstermek; (3) Kalıcı arkadaşlık bağları kurmak; (4)
Şiddete karşı olmak; (5) Hem bilgiye hem de bilgeliğe dayanan bir hayat sürmek. Bireyin bu değerleri
kazanması, insanlığın karşı karşıya olduğu küresel sorunların kökenini göz ardı ederek ve diğer
insanları yok sayarak gerçekleşemez. Öğrenciler küresel vatandaşlığın temel ilkesi olan bu farkındalığı
kazanırlar. Kişinin karakterini zenginleştirmek için, olaylara geniş perspektifli ve esnek bir zihinle
bakmak, tüm zorlukların üstesinden gelebilecek güçlü bir ruhu beslemek ve birikmiş olan tüm
bilgeliklerden beslenerek kişisel bilgeliği geliştirmek gerekir. Soka eğitimi usta – çırak ilişkisi içinde
küresel vatandaşlık ve insan eğitimini hedefler. Yukarıda belirtilen temel ilkelerin ışığında,
Türkiye'deki sosyal bilgiler dersi programları için Soka eğitiminin yansımaları tartışılacak ve küresel
vatandaşlık öğretiminin geliştirilmesi için önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Soka Eğitimi, Değerler Eğitimi, Küresel Vatandaşlık, Kozmopolitizm, Eğitim
Felsefesi
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Kİ̇MYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ “AZİ̇Z SANCAR’IN BAŞARISI”
ADLI OKUMA PARÇASINDAKİ̇ DEĞERLER VE DEĞERLER
EĞİ̇Tİ̇Mİ̇NE YÖNELİ̇K GÖRÜŞLERİ̇
Hatice Karaer1 * , Fergan Karaer1
1

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
*Sorumlu yazar: hkaraer@omu.edu.tr

Özet
Bu araştırma kimya öğretmeni adaylarının “Aziz Sancar’ın Başarısı” adlı okuma parçasını değerler ve
değerler eğitimi açısından değerlendirmelerine yönelik görüşlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Araştırmada nitel araştırma yönteminin fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın kolay
uygulanabilir ve kısa sürede sonuçlanması nedeniyle amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme
tercih edilmiştir. Araştırmanın katılımcıları seçilirken kimya öğretim programlarından, ders
kitaplarından, öğretim programı ve kitaplarına yönelik yapılmış çalışmalardan haberdar olan, değerler
ve değerler eğitimi hakkında yorum yapabilecek öğretmen adaylarından seçilmiştir. Bütün bu
özellikleri taşıdığı düşünülen araştırmanın katılımcılarını ülkemizdeki bir devlet üniversitesindeki
eğitim fakültesinin 4 yıllık lisans programında seçmeli ders olarak okutulan “Ortaöğretim Kimya
Müfredatı” adlı derse kayıtlı 8 öğretmen adayından oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının biri erkek
diğerleri kadın olup biri meslek lisesinin kimya bölümünden diğerleri ise Anadolu lisesi mezunudur.
Hepsi öğretmenlik mesleğini isteyerek seçtikleri ve okumaktan da memnunlardır. Veriler, açık uçlu üç
soru içeren görüş formundan, 2017-2018 Ortaöğretim Kimya Öğretim Programından ve 9. Sınıf
Kimya Ders Kitabında yer alan “Aziz Sancar’ın Başarısı” adlı okuma parçasından toplanmıştır.
Verilerin analizinde doküman inceleme tekniği ile öğretmen adayların görüşlerini okuyucuların
anlayabileceği duruma getirmek için içerik analizi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının görüşleri
araştırmanın alt problemleri dikkate alınarak kategoriler, kodlar ve temalar belirlendikten sonra
alanında uzman öğretim üyeleri ile görüşülmüş ve onların görüş ve önerileri doğrultusunda
düzeltmeler yapılarak son şekli verilmiştir. Böylece araştırmanın geçerliliği ve güvenilirliği
artırılmıştır. Elde edilen bulgulardan 2017-2018 Kimya Öğretim Programına değerler ve değerler
eğitiminin eklenmesine yönelik gerekçeler ve öğrenciye kazandırılması hedeflenen kök değerleri
(adalet, dostluk, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik)
incelendiğinde öğretmen adaylarının “Aziz Sancar’ın Başarısı” ile kazandırılması hedeflenen değerler
ve değerler eğitiminin programdaki kök değerleriyle paralellik gösterdiği ve programdaki kök
değerlerinin hangilerinin olduğundan haberdar oldukları söylenebilir. Değerlerin kazandırılmasında
öğretim programlarında böyle etkinliklere daha fazla yer verilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kimya Öğretim Programları, Değerler ve Değerler Eğitimi, Öğretmen Adayı
Görüşleri

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 30

KOZAN MUTASARRIF-İ ESBAKI MUSA KAZIM’IN PEDAGOJİ̇
Kİ̇TAPLARI
Nebahat Göçerı̇1 *
Cumhuriyet Üniversitesi
*Sorumlu yazar: nebahatgoceri@yahoo.com
1

Özet
Kozan Mutasarrıf-ı Esbakı Musa Kazım imzasını kullanan Musa Kazım isim benzerliği nedeniyle
sıklıkla başka Musa Kazım’larla, çoklukla da 121’inci Osmanlı Şeyhülislam’ı Erzurumlu Musa Kazım
ile karıştırılmaktadır. Biyografisi hakkında kaynaklarda çok az bir bilgi bulunan Musa Kazım’ın
Pedagoji İlmi ile ilgilendiği bilgisini Muallim Cevdet Darülmuallimin’in 70. Sene-i devriyesinde
yaptığı bir konferansta (1918) Ayşe Sıdıka Hanım ve Aristokli Efendi’nin ismiyle birlikte zikrederek
Osmanlı’da Pedagoji İlmi ile sadece bu üç ismin ilgilendiğini söyler. Bu kısa bilginin izi sürülerek
yaptığımız çok titiz çalışmada Musa Kazım’ın altı kitabının ve altı makalesinin yayınlandığı, bir kısım
eserlerinin ise basım izni alınmasına rağmen çeşitli sebeplerle basılamamış olduğunu tespit etmiş
bulunuyoruz. Onun Pedagoji İlmi ile ilgili iki eseri vardır. Bunlardan biri iki ciltlik Taşra Maârif
Memurlarına Mahsûs Rehber-i Tedrîs ve Terbiye (Birinci Cilt: 1310/ 1894), (İkinci Cilt: 1313/
1897)’dır. Bu eserin ikinci cildinin 13. Konusu olan “Pedagoji Tarihi” isimli bölümün genişletilmiş
hali olan eseri ise Hükema-i Cihân Tâlim ve Terbiye Târihi, (1327/ 1911) isimli eseridir. Pedagoji İlmi
ile ilgili diğer çalışmaları ise basılamamıştır. Musa Kazım kendisinin asıl ilgi alanının Tarih Felsefesi
olduğunu ancak psikoloji ve pedagoji konularıyla da bir zaruret sonucu ilgilendiğini söylemektedir.
Ülkemizde Eğitim Fakülteleri’nde Pedagoji Tarihi’nin halen programlarda yer almayışı gerçeği ile
onun eserlerindeki bilginin entelektüel düzeyi karşılaştırıldığında ülkemizin pedagoji birikimi ve
geleneğinin ciddi bir eleştiriye muhtaç olduğu anlaşılmaktadır. Galatasaray Lisesi Fransızca
Bölümünden mezun olan Musa Kazım Fransızca muallimliği ve İdadi Müdürlüğü de yapmış ve en son
Kozan’da mutasarrıflık görevinde bulunmuştur. Bildiride bu iki eserin ülkemiz Pedagoji İlmi ve
Pedagoji Tarihi’nde nasıl bir yer işgal ettiği anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Musa Kazım, Pedagoji İ̇lmi, Pedagoji Tarihi, Rehber-i Tedris ve Terbiye,
Hükama-Yı Cihan.
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KÜLTÜREL BELLEK VE KÜLTÜREL Mİ̇RASIN KORUNMASI
KAPSAMINDA MÜZELERİ̇N KULLANIMI
Zeynep Çavdar Kaleli1 *
Sakarya Üniversitesi
*Corresponding author: zeynepc04@gmail.com
1

Özet
Eğitim sisteminin ilköğretimden itibaren ele alacağı konuların başında bellek, kültür ve kültürel miras
gelmektedir. Milli şuurun oluşması, genç kuşakların bilinçli eğitilmesi ile olacaktır. Bu sebeple, kültür
ve bellek bilincinin genç nesillerde oluşması, onları gelecek nesillere aktarma sorumluluğu, kültürel
mirasa sahip çıkma ve koruma yaşatma bilinci, doğru görsellerle aydınlatılması ve kavramların
nesnelerde ifade bulması ile oluşturulacaktır. Müzeler; mekansal ve kültürel bellek kavramlarının en
doğru anlatımının ifade edildiği görsel albümleridir. Sempozyumda sunulacak konunun giriş
bölümünde; kavramsal ifadelerin tanımı yapılacak, kültürel bellek, kültürel miras ve müze, müzecilik
kavramlarına değinilip, örneklerle tanıtılacak, görsel kaynaklar ile desteklenecektir. Çanakkale ve
civarındaki müzeler ile örneklemeler yapılacak, kültürel miras ve korunması, müze ve müzeciliğin
eğitim sistemine katkıları, mekansal bellek oluşumunda müzelerinin etkileri, sosyal sorumluluk
projelerinde müzelerin kullanımı, eğitim aşamalarında yapılması gerekenler, hedef kitleler, disiplinler
arası sistemde eğilimler, yurt içi ve yurt dışındaki eğitimlerde müze mekanlarının kültürel bellek
oluşumunda kullanım biçimlerine değinilecek, öneriler, sonuç ve değerlendirme bölümünde
verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Bellek, Mekansal Bellek, Eğitim Sistemi, Müze Eğitimi, Müzecilik.

Lİ̇SANSÜSTÜ EĞİ̇Tİ̇M ÖĞRENCİ̇LERİ̇Nİ̇N Lİ̇SANSÜSTÜ EĞİ̇Tİ̇M VE
GERÇEKLİ̇K ŞOKUNA İ̇Lİ̇ŞKİ̇N GÖRÜŞLERİ̇
Sı̇bel Güven1 *
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
*Sorumlu yazar: s_guven@comu.edu.tr

Özet
Bir mesleğe başlamanın ardından iş ya da içinde bulunulan durum ile ilgili öngörülemeyen sorunlara
ilişkin yaşanılan yoğun şaşkınlık ve hayal kırıklığı anlamına gelmekte olan gerçeklik şoku, son
yıllarda alan yazında yer alan ve bir çok araştırmacı tarafından ele alınan konuların başında
gelmektedir. Özellilkle öğretmenler ve yüksek lisans öğrencilerinin lisansüstü eğitime olan ilgi ve
beklentileri sürece dahil olduklarındaki beklentilerin karşılanma düzeyi arasında bir farklılık meydana
gelebilmekte ve bunun bir sonucu olarak lisans üstü eğitim öğrencileri gerçeklik şoku
yaşayabilmektedir. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin yüksek lisansa
başlama nedenlerini ve yüksek lisans eğitimleri ile birlikte hangi gerçeklik şokuyla karşılaştıklarını
ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018 yılı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde
yüksek lisans yapan 45 yüksek lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Nitel araştırma yönteminin
kullanıldığı bu araştırmada veriler yapılan yarı-yapılandırılmış görüşme ile toplanmış, betimsel analiz
tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmada bulgular verilere dayalı olarak frekans dağılımları ile birlikte
tablolaştırılarak sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gerçeklik Şoku, Lisans Üstü Eğitim, Betimsel Analiz
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Lİ̇SE MÜDÜRLERİ̇Nİ̇N Bİ̇Lİ̇NÇLİ̇ FARKINDALIK DÜZEYLERİ̇ İ̇LE
PROBLEM ÇÖZME BECERİ̇ DÜZEYLERİ̇ ARASINDAKİ̇ İ̇Lİ̇ŞKİ̇
Mihriban Özgün1 * , Nezahat Güçlü2
1

Türk Hava Kurumu Üniversitesi
2
Bartın Üniversitesi
*Sorumlu yazar: ozgunmihriban@yahoo.com

Özet
Bu araştırmanın amacı, lise müdürlerinin bilinçli farkındalık düzeyleri ile problem çözme beceri
düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve cinsiyet, yaş, branş, eğitim düzeyi ile mesleki kıdem
değişkenlerinin bilinçli farkındalık düzeyi ve problem çözme beceri düzeyi üzerindeki etkisinin tespit
edilmesidir. Araştırma evrenini, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ankara ili merkez ilçeleri;
Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan, Pursaklar ve Yenimahalle’ye bağlı
liselerde (Anadolu Liseleri ile Mesleki ve Teknik Liseler) görev yapmakta olan 155 lise müdürü
oluşturmuştur. Araştırma verileri “Problem Çözme Envanteri (PÇE)”, “Bilinçli Farkındalık Ölçeği
(BİFÖ)” ve katılımcıların demografik özelliklerini ölçen araştırmacı tarafından hazırlanmış bir kişisel
bilgiler formu ile toplanmıştır. Ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirlik analizi yapılmıştır.
Araştırmada kullanılacak ölçme araçları için elektronik posta yoluyla izin alınmıştır. Araştırmanın
uygulaması Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği’nden alınan izinle yürütülmüştür.
Veri analizi sonuçlarında, araştırmaya katılan lise müdürlerinin bilinçli farkındalık düzeyleri ile
problem çözme beceri düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Bununla
birlikte, cinsiyet, yaş, branş, eğitim düzeyi ve mesleki kıdem değişkenlerine göre bilinçli farkındalık
düzeyi ve problem çözme becerisi düzeyinin farklılaşmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilinçli Farkındalık, Problem Çözme Becerisi
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK KAYGISI
Sevgi Torun1 *
1

M.E.B.
*Corresponding author: bayrakseda2000@gmail.com

Özet
Bu araştırmanın amacı, İstanbul Esenler Atışalanı Anadolu Lisesi 12.sınıfta Bu araştırmanın amacı,
İstanbul Esenler Atışalanı Anadolu Lisesi 12. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin kaygı düzeylerini
bazı sosyodemografik değişkenler açısından incelemektir. Bu değişkenler öğrencilerin liseye giriş yılı,
cinsiyet, öğrenim gördüğü dersler, ağırlıklı genel not ortalaması, anne-baba tutumu, anne-baba
durumu, ailesinin ortalama aylık geliri ve barındıkları yerlerden oluşmaktadır. Araştırmanın evreni
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Atışalanı Anadolu Lisesi’nde dört yıllık eğitim gören 12.
sınıflarında halen kayıtlı olan 201 öğrencinin tamamından oluşmaktadır. Verilerin toplanması
aşamasında araştırmacı tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu, Spielberger ve Gorsuch (1964)
tarafından geliştirilen toplam 40 sorudan oluşan Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği’nin sürekli kaygıyı
ölçen 20 soruluk kısmı kullanılmıştır. Veriler analiz edilirken frekans, yüzde, t-testi, varyans analizi ve
Bonferroni testinden yararlanılmıştır. Çalışmamıza göre, katılımcıların umutsuzluk puanlarının anababa durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmaktadır. Ana-babasının her ikisi de sağ,
ana-babasının biri sağ ve ana-babası ayrı olan katılımcıların umutsuzluk algılarının benzer düzeyde
olduğu anlaşılmıştır. Çalışmada, katılımcıların umutsuzluk puanlarının çalışma durumlarına göre
anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmaktadır. Bir işte; çalıştığını, çalışmadığını ve zaman zaman
çalıştığını belirten katılımcıların, umutsuzluk algılarının benzer düzeyde olduğu anlaşılmıştır.
Araştırmanın sonuçlarına göre; cinsiyet, görülen dersler, anne-baba tutumu, anne-baba durumu, ailenin
ortalama aylık geliri ve barınılan yer değişkenlerine göre öğrencilerin sürekli kaygı düzeyleri arasında
istatistiksel açıdan anlamlı farklılıkların olduğu, liseye giriş yılı ve ağırlıklı genel not ortalamalarına
göre sürekli kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.
Bu noktadan hareketle araştırma eğitim öğretim programlarında ve veli eğitiminin önemi hususlarında
çeşitli öneriler sunulmasına imkan sağlamaktadır.
Keywords: Kaygı, Lise, Öğrenci, Gelecek
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MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE
İ̇Kİ FARKLI İ̇ŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN
AKADEMİK BAŞARILARI VE EPİSTEMOLOJİK TUTUMLARI
ÜZERİNE ETKİSİ
Muhammet Fırat1 * , Ümit Şı̇mşek2
1
Milli Eğitim Bakanlığı
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
*Corresponding author: fenfirat@hotmail.com
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Özet
Bu araştırmanın amacı; Fen ve Teknoloji dersinde yer alan “Maddenin Yapısı ve Özellikleri”
ünitesinin öğretiminde, işbirlikli öğrenme modelinin uygulanmasında kullanılan okuma-yazmauygulama, jigsaw II ve geleneksel öğretim yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarıları,
epistemolojik tutumları ile fen ve teknoloji dersine karşı tutumlarının etkisini tespit etmeye yöneliktir.
Bu çalışmanın örneklemi, MEB’e bağlı bir Ortaokulun yedinci sınıfının farklı üç şubesinde öğrenim
görmekte olan toplam 60 öğrenciden oluşmaktadır. Bu şubelerden biri okuma-yazma-uygulam
yöntemin uygulandığı Okuma-Yazma-Uygulama Grubu (OYUG, n=20); ikincisi jigsaw II yönteminin
uygulandığı Jigsaw Grubu (JG, n=20) ve üçüncüsü geleneksel öğrenme yönteminin uygulandığı
Kontrol Grubu (KG, n=20) olarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Ön Bilgi Testi
(ÖBT), Akademik Başarı Testi (ABT), Epistemolojik Tutum Ölçeği(ETÖ) ve Fen ve Teknoloji Tutum
Ölçeği (FTTÖ) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler için tanımlayıcı istatistikler, ANOVA,
ANCOVA ve çoklu karşılaştırma testleri (LSD ile Bonferroni) kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuç
olarak; “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesinin öğretiminde okuma-yazma-uygulama yöntemi,
geleneksel öğretim yöntemine göre akademik başarıyı ve epistemolojik tutumu artırmada daha etkili
olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca araştırmada uygulanan yöntemlerin, öğrencilerin fen ve teknoloji
dersine karşı tutumları bakımından istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık oluşturmadığı
sonucuna varılmıştır.
Keywords: İşbirlikli Öğrenme Modeli, Jigsaw Iı Yöntemi, Okuma-Yazma-Uygulama Yöntemi,
Geleneksel Öğrenme, Epistemolojik Tutumlar, Fen ve Teknoloji Tutumları, Maddenin Yapısı ve
Özellikleri.
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MEB TARAFINDAN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ İ̇ÇİN YAPILAN
TÜRKÇE DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVLARINDAKİ SORULARIN
KAZANIMLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Bahar Doğan1 *
1

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
*Corresponding author: bahar.dogan@inonu.edu.tr

Özet
MEB ortaöğretime geçiş için yıllardır farklı isimler adı altında 8. sınıf öğrencilerine farklı derslerde
sınavlar yapmaktadır ve yapılan bu sınavlarla öğrencilerin söz konusu derslere ilişkin başarı
durumlarına karar verilmektedir. Bu derslerden biri de Türkçe dersidir. Türkçe, ana dili eğitimini
kapsadığı ve diğer derslerdeki başarıyı da etkilediği için oldukça önemli bir derstir. Bu dersin nasıl
işleneceğine dair tüm planlamalar Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer almaktadır. Program’da söz
konusun ders dinleme, konuşma, okuma ve yazma öğrenme alanlarının birlikte kazandırılması
gerektiği vurgulanmaktadır. Bu nedenle Türkçe derslerinde dinleme, konuşma, okuma ve yazma
öğrenme alanlarının kazanımlarına ilişkin etkinlikler yapılmaktadır. Bu süreç, birden sekizinci sınıfa
kadar devam etmektedir. Sekizinci sınıfta ortaöğretime geçiş için MEB tarafından öğrencilere
sekizinci sınıf kazanımlarını içeren bir merkezi sınav yapılmaktadır. MEB tarafından sınav sorularına
ilişkin istatistiki bilgileri ve soruların konu dağılımları açıklanmaktadır. Ancak soruların hangi
öğrenme alanının kazanımına yönelik olduğu, öğrenme alanlarına göre soru dağılımının nasıl
olduğuna yönelik bir açıklama yapılmamaktadır. Bu nedenle bu araştırmada “Merkezi Ortak Sınav
Soruları 8. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik başarı durumunu belirlemede yeterli midir?”
sorusuna cevap aramaya çalışılacaktır. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, 8. sınıf öğrencilerine
ortaöğretime geçiş için yapılan Türkçe dersi Merkezi Ortak Sınavda yer alan soruların söz konusu
derse ait Program’da yer alan kazanımlara göre değerlendirilmesidir. Araştırmada nitel araştırma
yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılacaktır. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan (2014-2018 yılları arasında yapılmış)
toplam yedi Türkçe dersi sınavı incelenecektir. Söz konusu sınavlardan 2018 yılında yapılan sınav,
2017 Programı’ndaki kazanımlara göre değerlendirilecek, diğer sınavlar ise bir önceki programın
kazanımları kapsamında incelenecektir. Elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulacaktır. Elde
edilen bulgular neticesinde Türkçe dersi merkezi ortak sınavlarda en çok hangi öğrenme alanına ilişkin
soruların yer aldığı, soruların kazanımları dağılım oranları, bu sınav sorularına cevap veren bir
öğrencinin genel olarak Türkçe dersindeki başarı durumunun belirlenip belirlenmeyeceği vb. sonuçlara
yer verilmeye çalışılacaktır.
Keywords: Türkçe Dersi Merkezi Ortak Sınavlar, Kazanım, Türkçe Dersi Öğretim Programı
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Mİ̇LLÎ EĞİ̇Tİ̇M BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA ÖĞRENİ̇M
GÖREN TÜRK ÖĞRENCİ̇LERİ̇N SURİ̇YELİ̇ ÖĞRENCİ̇ ALGISI
Ömer Tuğrul Kara1 * , Feyzullah Ağırman1 , Ali Yı̇ğı̇t1
1
Çukurova Üniversitesi
*Sorumlu yazar: gevheri76@hotmail.com

Özet
2011 yılından bu güne Suriye'de devam eden iç karışıklıklar nedeniyle Türkiye'ye göç eden Suriyeli
göçmenlerin sayısı 3,5 milyonu geçmiştir. Bu yoğunlukta gerçekleşen göç hareketi hem göç eden
Suriyelileri hem de göçmenlere ev sahipliği yapan Türkiyelileri etkilemektedir. Bu etki neticesinde
Türklerin Suriyelilere dair bakış açılarının ve özellikle okul nezdinde algılarının nasıl olduğu
araştırılması gereken bir konudur. Bu araştırmanın amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı
ortaokullarda öğrenim gören Türk öğrencilerin Suriyeli öğrencilere ilişkin algılarını metaforlar
aracılığıyla tespit etmektir. Bu doğrultuda Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda öğrenim gören
150 öğrenciden “Suriyeli öğrenci … gibidir, çünkü …” ifadesindeki boşlukları doldurmaları
istenmiştir. Bu ifadelerin toplanmasıyla veriler elde edilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde içerik
analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda Türk öğrencilerin Suriyeli öğrencilerle ilgili
hem olumlu hem de olumsuz metaforlar geliştirdiği görülmüştür. Olumlu metaforlarda daha çok
Suriyeli öğrencilerin ötekileştirilmediği ve arkadaş olarak görüldüğü belirlenmiş olup olumsuz
metaforlarda Suriyelilerin sevilmediği ve ötekileştirildiği tespit edilmiştir. Bu araştırmada elde edilen
sonuçlarla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara entegre edilen Suriyeli öğrencilere akranları
tarafından nasıl bakıldığı, eğitim ve öğretimin her kademsinde görev yapan öğretmen ve idarecilerin
Suriyelilerin eğitimi konusunda daha iyi bir yaklaşım edinmesinde rol oynayacağı ön görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Millî Eğitim Bakanlığı, Ortaokul, Türk Öğrenciler, Suriyeli Öğrenciler, Metafor
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MODERN EĞİ̇Tİ̇M REFORMU BOLOGNA
Metanet Memmedova1 *
1

Bakü Devlet Universitesi
*Sorumlu yazar: metanet.memmedova.61@mail.ru

Özet
Avrupa eğitim sistemine geçişin bariz örneği olan Bologna süreci UNESCO kapsamında dinamik
şekilde gelişen entegrasyon süreçlerinin doğal bir uzantısı oltu. Avrupa'da Bologna sürecine gidilen
yol 1998 25 mayıs`da Fransa'da Paris Üniversitesi 800 yıldönümünü konferansta dört Avrupa
ülkesinin - İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın eğitim bakanları tarafından imzalanan Beyanname
ile başladı. Şu Beyanname Bologna sürecinin temel hükümleri çerçevesinde ilk teşebbüs gibi
ümumavrupa yüksek öğretim alanının oluşturulması için somut girişim demekti. 1999 19 Haziran da
29 Avrupa ülkesinin eğitim bakanları İtalya'nın Bologna şehrinde düzenlenen görüşmede Avrupa
yüksek öğretim kurumlarının gelişme tendensiyalarının tesdiqlenmesine hazır olduklarını belirtmiş ve
bu konuda resmi belge imzalanmıştır. Bologna kentinde kabul olunduğuna göre bu mekanın
oluşturulması süreci bu şehrin adını almış, bu olay tarihe "Bologna süreci" olarak geçmiştir. Amacımız
bu kurumun etkinliğini, gelişim tarihini izlemek, ayrıca, Türk dili konuşan halklar içerisinde Bologna
sürecine katılan ülkelerin yüksek öğretim sisteminde bulunan değişiklikleri, onların Avrupa eğitimine
entegrasyonunu tahlil ve tetkik etmektir. Bologna sürecine ilk katılan Türkçe konuşan ülke olarak
Türkiye Cumhuriyeti'ni (2001ci il) özellikle belirtmek gerekir. Azerbaycan Cumhuriyeti Bologna
sürecine resmi olarak 2005 yılı Mayıs`da GUAM ülkeleri olan Gürcistan, Moldova ve Ukrayna ile
birlikte katıldı. Bologna sürecine en geç ve son katılan Türkçe konuşan ülke olarak Kazakistan'ın adını
çekmek gerekir. Kazakistan 2010 yıl 11-12 mart`de Budapeşte'de düzenlenen Viyana Bakanlar
Toplantısında Bologna "Birliği'ne" kabul edilmiştir. Şu anda Bologna sürecinin 47 üyesi vartır.
Makalede Bologna sürecinin dünya ülkelerine, özellikle, Türk dili konuşan devletlerin yüksek
eğitimine etkisi analiz edilecek, ümumavrupa Yükseköğretim alanının oluşturulmasının olumsuz ve
olumlu yönleri tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Enteqrasyon, Modern, Bologna, Eğitim, Avrupa.
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MÜKEMMELİYETÇİLİK VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ARASINDA Kİ
DÜZEYİN İNCELENMESİ; AVUKATLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Birgül Demir1 *
1

Lefke avrupa üniversitesi
*Sorumlu yazar: mbdemir94@gmail.com

Özet
Bu çalışmada mükemmeliyetçilik ile psikolojik iyi oluş düzeyi arasında nasıl bir ilişki olduğu
araştırılmıştır. Yaptığı işte amaca ulaşmak, bunun için mücadele etmek mükemmeliyetçilik ile
yakından ilişkilidir. Ayrıca mesleğinden kaynaklanan ve bir kişilik özelliği de olan
mükemmeliyetçiliğin, psikolojik iyi oluş ile arasındaki düzeye bakılmıştır. Bu çalışmanın amacı
mükemmeliyetçiliğin avukatların işleri üzerinde hangi düzeyde olduğu ve bunu yaparken psikoljik iyi
oluşlarını hangi düzeyde olduğunu saptamaktır. Bu tür özelliklerin günümüzde bir hastalığa doğru
gittiğini ve gittikçe insanlarda çoğalmaya başladığını, insanlar üzerinde giderek yaygınlaştığını, ya hep
ya hiç olarak algıladıkları işler üzerinde oldukça çaba sarf ettiklerini görmekteyiz. Bu araştırma
yapılırken çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeği ve psikolojik iyi oluş ölçeği kullanılmıştır.
Gaziantep barosuna kayıtlı avukatların mükemmeliyetçilik ve psikolojik iyi oluş niteliklerinin yaş,
cinsiyet, sosyoekonomik düzeyleri ve mesleklerine (mesleki tecrübe) göre farklılaşıp farklılaşmadığına
t-tesi ve ANOVA ile bakılmış ve korelasyon değerlerine bakılmıştır. Çok boyutlu mükemmeliyetçilik
genel toplam puanı ve ayı ayrı alt boyutlarının toplam puanı açısından cinsiyet, meslek, yaş grupları
değişkenleri açısından bir fark olup olmadığına bağımsız örneklem t-testi ile bakılmıştır. Bu
değişkenler arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu çalışmaya katılan Gaziantep barosuna kayıtlı
avukatların yaş grupları arasında, avukat ve stajyer avukatlar arasında ve cinsiyet değişkeni arasında
psikolojik iyi oluş ölçeğinin genel toplam puanları açısından bir fark olup olmadığına bağımsız
örneklem t-testi ile bakılmıştır. Bu bulgulara göre bu değişkenler arasında anlamlı bir fark
bulunamamıştır. Ayrıca çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeğinin genel toplam puanı, alt boyutların
toplamı ve psikolojik iyi oluş ölçeğinin genel toplam puanı açısından sosyoekonomik düzeyler
arasında anlamlı bir fark gösterip göstermediğini test etmek için tek yönlü ANOVA testi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler; Mükemmeliyetçilik, Psikolojik İyi Oluş, Avukat

ÖĞRETMENLERİ̇N ETKİ̇LEŞİ̇MLİ̇ TAHTAYLA İ̇LGİ̇Lİ̇ GÖRÜŞLERİ̇
Fatih Kana1 , Abdullah Güngör1
1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
*Sorumlu yazar: fatihkana@hotmail.com

Özet
Eğitimin niteliğini iyileştirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birçok yenilik ortaya
çıkarılmıştır. Bu yenilikler, eğitimin çok yönlü duruma gelmesini kolaylaştırmıştır. Etkileşimli tahta
ise bu yeniliklerin arasında dikkat çekmektedir. Sınıf ortamında etkileşime verdiği yüksek destek ve
zaman tasarrufu sağlaması ile öne çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin çalışma sürecinde
etkileşimli tahtaların rolünü tespit etmektir. Bu amaç için İstanbul ilinde bulunan bir ortaokulda görev
yapan 10 öğretmen seçilmiştir. Katılımcılara sorular yöneltilmiş ve verdikleri cevaplar
yorumlanmıştır. Araştırmanın deseni, nitel araştırma desenlerinden durum araştırması desenidir.
Betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak, etkileşimli tahtaların çeşitli eksiklerine rağmen
öğretmenler tarafından tercih edildiği ve öğretmenlerin en büyük yardımcılarından biri olduğu
görülmüştür. Mevcut bulgular ışığında tavsiyeler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Etkileşimli Tahta, Öğretmen,
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ÖĞRETMENLERİN PAYLAŞILAN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ
ÖNEMİNE İ̇LİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Mustafa Aydın Başar1 , Seda Şayan Kösem2 *
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2
Çanakkale Cumhuriyet Ortaokulu
*Corresponding author: sedasayankosemtez@gmail.com

Özet
Paylaşılan liderlik, örgütün üst yöneticisi dışındaki kişilere de “hareket etme özgürlüğü / karar
verebilme hakkı” tanımayı esas alan bir liderlik biçimidir. Bu çalışmada; öğretmen görüşlerine göre
okul müdürlerinin paylaşılan liderlik davranışlarının önemli görülme derecesi ile okul müdürlerince
sergilenme derecesi arasındaki ilişki ele alınmıştır. Öğretmen görüşlerinin cinsiyet ve mesleki kıdem
özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı irdelenmiştir. Çalışma, oranlı küme örnekleme yoluyla
belirlenen örneklem grubunu, Çanakkale ilinde, 2016-2017 eğitim yılında devlet okullarında görev
yapan 360 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen “Okul
Müdürlerinin Paylaşılan Liderlik Ölçeği”, ile toplanmıştır. Bu ölçek; “Gelişim ve İşbirliği”, “Kültür”.
“Vizyon ve Sorumluluk” ve “Fırsat ve Olanaklar” olarak adlandırılmış dört faktörlü bir yapıya sahip,
güvenilirliği yüksek bir ölçme aracı özelliği taşımaktadır. Verilerin çözümlenmesinde SPPS 23.0 ve
AMOS 21.0 istatistik programlarından yararlanılmıştır. ilişkisel tarama modeli esas alınarak
desenlenmiş çalışmada; betimleyici istatistikler, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi
(ANOVA), korelasyon katsayısı analizleri uygulanmıştır. Okul müdürlerinin paylaşılan liderlik
davranışlarının önemli görülme düzeyleri ile ilgili olarak, öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre
görüşlerinde, dört paylaşılan liderlik boyutunda da anlamlı farklılaşma gözlenmemiştir. Aynı şekilde,
öğretmenlerin görüşleri mesleki kıdemleri bakımından da anlamlı bir ortaya koymamıştır.
Öğretmenlerin, okul müdürlerinin paylaşılan liderlik davranışlarını önemli görme ve okul
müdürlerince liderlik yatkınlıkları arasında ilişkilerin güçlü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim
kurumu olarak okullar, işbirliğinin ve paylaşımın yüksek olmasını gerektirir. Öğretmen ve
yöneticilerin bu yönlerden farkındalıklarının geliştirilmesi okulların daha etkili yönetimi ve verimli
kılınmasında önemli katkı sağlayacaktır. Çalışmada, bu yönde bir takım önerilerde de bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Paylaşılan Liderlik, Ölçek Geliştirme, Okul Müdürü
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OKUL ÖNCESİ̇ ÖĞRETMENLERİ̇Nİ̇N TAM ZAMANLI
KAYNAŞTIRMA KARARI OLAN OTİ̇ZMLİ̇ ÖĞRENCİ̇LERİ̇N
EĞİ̇Tİ̇Mİ̇NE İ̇Lİ̇ŞKİ̇N GÖRÜŞLERİ̇Nİ̇N İ̇NCELENMESİ̇
Süleyman Işık1 , Fatma Sema Gürkan2 *
Akdeniz Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Mersin
2
Toros Üniversitesi, Mersin
*Corresponding author: sema.gurkan@toros.edu.tr
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Özet
Yapılan araştırmada tam zamanlı kaynaştırma kararı ile anaokuluna yerleştirilen otizmli öğrencilerin
eğitimleri ile ilgili okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya
2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Mersin İli Toroslar İlçesinde bulunan okul öncesi eğitim
kurumlarında görevli 34 okul öncesi öğretmeni katılmıştır. Veri toplama sürecinde araştırmacı
tarafından uzman görüşü alınmıştır. 7 sorudan meydana gelen yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Katılımcıların görüşme formuna verdikleri yanıtlar gruplandırılmıştır. Yanıtlar frekans
analizine dâhil edilmiştir. Araştırmanın sonunda öğretmen görüşleri alınmıştır. Öğretmenlerin bir
bölümü otizmli çocukların kaynaştırma eğitimine alınmalarının güçlüklere neden olduğunu
belirtmiştir. Bu güçlüklerin; anaokulu öğretmenine, otizmli çocuğa, normal çocuğa, otizmli çocuk
ebeveynine, normal çocuk ebeveynine olmak üzere beş ayrı kategoriye ayrıldığı bulunmuştur.
Öğretmenlerin bir bölümü ise katkılarının olduğunu söylemiştir. Bu katkılar; Otizmli öğrencilerin
normal çocuklarla etkileşimi, Otizmli öğrencilerin normal çocukları rol model olarak görerek öğrenme
gerçekleştirmesi, Normal çocukların başta dil becerileri olmak üzere sosyalleşmede ve bilişsel
becerilerde sahip oldukları yeterliliklerin farkına varması olarak belirlenmiştir. Son olarak
öğretmenlere tam zamanlı kaynaştırma kararı ile anaokullarına yerleştirilen otizmli öğrencilerin
güçlüklerinin ortadan kalkması için ne tür çözüm önerileri olduğu sorulmuştur. Öğretmenler, fiziki
ortamın düzenlenmesi, sınıflara düşen öğrenci sayısının azaltılması, yardımcı elaman kadrosunun
açılması, milli eğitim bakanlığı tarafından otizmlilere yönelik hizmet içi eğitimlerin açılması ve
üniversitelerin eğitim fakültelerinde verilen özel eğitim derslerinin içeriğinin ve süresinin artırılması
yönünde olumlu görüşler belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenler bununla birlikte normal
sınıflara yerleştirilen otizmli öğrencilerin sınıfa alınmaması, kısa süreliğine alınması, özel eğitim
öğretmeni ile başka bir sınıfta bire bir çalışılması gibi olumsuz görüşler de belirtmişlerdir.
Anakhtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitimi, Otizm, Kaynaştırma Eğitimi.
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OKUL ÖNCESİ YÖNETİCİLERİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN
EĞİTİMİ İ̇LGİLİ GÖRÜŞLERİ
Güler Koçak1 *
1

Yakın Doğu Üniversitesi
*Corresponding author: gulerkocak2018@gmail.com

Özet
Okul öncesi dönem, bireylerin sonraki yaşamlarını biçimlendirmek adına önem taşımaktadır. Bu
dönemin en önemli mimarlarından birisi de okul öncesi öğretmenlerdir. Dolayısıyla okul öncesi
öğretmenlerin aldığı eğitimler bireylerin bu dönem sonrası ile ilişkili olduğu görülmektedir. Bu amaçla
araştırma, okul öncesi yöneticilerinin uygulamada eksikliklerle beraber değerlendirerek okul öncesi
öğretmenlerinin eğitimleriyle ilgili görüşlerinin incelenmesidir. Yapılan araştırma da doküman analizi
ve yarı yapılandırılmış görüşme yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış
görüşme formu hazırlanmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda görüşme formuna son şekli verilmiştir.
Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ve NVivo 11 ile çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen
sonuçlar literatür çerçevesinde tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi Yönetici, Okul Öncesi Öğretmen

ORTAOKUL 5, 6, 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP SEÇİMİ
VE OKUMAYI BIRAKMA NEDENLERİ: DURUM ÇALIŞMASI
Halit Karatay1 , Ahmet Demirel2 *
1

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
*Corresponding author: ahmetdemirel38@hotmail.com
2

Özet
Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin kitap seçiminde dikkatlerini kitaba çeken özellikler ve okumayı
bırakma nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma deseni olan durum
çalışması şeklinde tasarlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme
formu ile il halk kütüphanelerinden, okul kütüphanelerinden ve kitapevlerinden kitap alan öğrencilerle,
kitap seçimleri sonrasında görüşme gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinin her
birinden sekizer öğrenci olmak üzere toplam 32 öğrenci katılmıştır. Araştırma sonucunda ortaokul
öğrencilerinin en çok tercih ettikleri kitap türlerinin sırasıyla roman ve hikâye olduğu belirlenirken,
öğrencilerin en çok tercih ettikleri kitap konusunun ise macera olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin
yaklaşık %75’inden fazlasının kitap seçerken yazarı ve yayınevini dikkate almadığı görülmüştür. Bu
durumun sebebini ise öğrenciler yazar ve yayınevlerini önemli görmemeleri, yazar ve yayınevleri
hakkında yeterince bilgi sahibi olmamaları ile açıklamışlardır. Aynı zamanda öğrencilerin kitap
seçerken en fazla kitabın konusuna, kapağına, resimlerine, renklerine ve başlığına önem verdikleri
belirlenmiştir. Öğrencilerin kitap seçiminde etkili olan başka bir boyutun ise tavsiye olduğu; tavsiyede
etkili olan unsurların ise öğretmenler, aileler ve yakın arkadaş çevreleri olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okur Davranışları, Kitap Seçme Eğilimi, Okumaktan Vazgeçme, Okuma
Alışkanlığı.
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİME YÖNELİK TUTUMLARININ
İ̇NCELENMESİ
Betül Timur 1 , Arzu Bayındır 2 , Nagihan İmer Çetin3
1

betultmr@gmail.com
arzubayindir@hotmail.com
3
nagihanimer@gmail.com
*Sorumlu yazar: betultmr@gmail.com
2

Özet
İçinde bulunduğumuz yüzyıl teknoloji çağıdır ve bu yüzyılda teknoloji alanındaki gelişmeler bilimle
yakın ilişkilidir. Bir toplumun teknolojik gelişmişlik seviyesi toplumdaki bireylerin bilimdeki
başarıları ile orantılıdır. Bireylerin bilime yönelik başarıları ve tutumları erken yaşlarda eğitim
öğretimsüreçlerinde şekillenmektedir. Bu süreçte de fen bilimleri dersi önemli rol oynamaktadır. Bu
nedenle birçok ülke fen bilimleri dersi kalitesini artırmaya yönelik girişimlerde
bulunmaktadır(Aydoğdu ve ark.). Fen bilimleri dersinde başta fen okuryazarlığı olmak üzere
öğrencilerde bilim ve teknoloji bilgisinin artırılması, öğrencilere bilimsel bakış açısı kazandırılması
amaçlanmaktadır (Mıhladız ve Duran,2010). Literatürde öğrencilerin bilime bakış açıları ile bilimsel
tutumları arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu görülmektedir (George,2003). Bu araştırmada
ortaokul öğrencilerinin bilime yönelik tutumları araştırılmıştır. Çalışmanın verileri 2017-2018 eğitim
öğretim yılı yaz döneminde dört hafta boyunca süren “Sihirli Dünyalara Açılan Kapılar ve Bilime
Yolculuk Yaz Bilim Kampı” kapsamında toplanmıştır. Çalışmanın katılımcılarını 6. Sınıftan 7. Sınıfa
geçmiş 120 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Duran (2008) tarafından
geliştirilen “Bilime Karşı Tutum Ölçeği (BKTÖ)” ve araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme
soruları kullanılmıştır. Çalışmada nitel ve nicel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma yöntemler
araştırması kullanılmıştır. Araştırma sonuçları ortaokul öğrencilerin bilime yönelik olumlu tutumlar
geliştirdiklerini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Ortaokul Öğrencisi, Bilim, Tutum
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FENE YÖNELİK İGİ VE
TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Betül Timur 1 , Arzu Bayındır 2 , Nagihan İmer Çetin3
1

betultmr@gmail.com
arzubayindir@hotmail.com
3
nagihanimer@gmail.com
*Sorumlu yazar: betultmr@gmail.com
2

Özet
Bireylerin bir olgu, olay veya objeye karşı duygusal olarak yatkın veya hazırbulunuşluk durumları
“tutum" olarak tanımlanmaktadır ve tutumlar gözlenemezler (Laçin Şimşek ve Nuhoğlu, 2009). İlgi ise
kişilerin nesne veya olaylara yönelik doğal olarak içsel geliştirdikleri olumlu duygular, bunlardan
duyulan hoşnutluk ve gözlenebilir davranışlarolarak ifade edilmektedir (Kağıtçıbaşı, 1979;
Özgüven,1994).Literatürde öğrencilerin fene karşı tutumlarını ve ilgilerini ölçmeye yönelik bir çok
çalışma yapılmıştır ( Mıhladız ve Duman,2010; Şener ve Taş, 2016; Uyanık, 2017; Yıldırım ve
Kansız,2017). Çünkü öğrencilerin fen dersindeki başarıları ile fen dersine ilişkin tutumları ve ilgileri
arasında pozitif bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada öğrencilerin fen dersine yönelik hem
tutumları hem de ilgileri ölçülerek bu ikisi arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın verileri dört
haftalık “Sihirli Dünyalara Açılan Kapılar ve Bilime Yolculuk Yaz Bilim Kampı – 2018” sonunda
toplanmıştır. Çalışmanın örneklem gurubunu 6.sınıftan 7. Sınıfa geçmiş toplam 120 öğrenci
oluşturmuştur. Veri toplama araçları Keçeci ve ĶırbağZengin (2015) tarafından geliştirilen “Fen ve
Teknoloji Tutum Ölçeği” ve Laçin Şimşek ve Nuhoğlu (2009) tarafından geliştirilen “Fen Konularına
Yönelik İlgi Ölçeği” dir. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin fene yönelik tutumları ve ilgileri
arasında anlamlı bir farkın olmadığı ve öğrencilerin fene karşı tutum ve ilgilerinin olumlu yönde
olduğu bulgulanmıştır
Anahtar Kelimeler: Ortaokul Öğrencisi, Fen , Tutum, İlgi
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ORTAOKUL ÖĞRENCİ̇LERİ̇Nİ̇N YAZMA DÜZEYLERİ̇ VE
YAZILARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Nesrin Sis1 , Niymet Bahşi2 *
1

İnönü Üniversitesi
2
MEB
*Sorumlu yazar: niymet44@hotmail.com

Özet
Bu çalışma, ortaokul öğrencilerinin cümle, paragraf ve metin oluşturma düzeylerini araştıran bir karma
yöntem araştırmasıdır. Ayrıca bağımsız değişkenlerin öğrencilerin yazılı anlatım düzeyleri üzerinde
etkisi de tespit edilmiştir. Bu araştırmanın örneklemini Malatya merkez ilçe ortaokullarında öğrenim
gören 5. ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi
Formu” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Yazılı Anlatım Düzeyini Belirlemek İçin Kullanılan
Dereceli Puanlama Anahtarı” kullanılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin yazılı anlatımlarında nicel ve
nitel değerlendirme yapılmıştır. Araştırmanın nitel değerlendirme kısmında öğrencilerin cümle,
paragraf ve metin yazma aşamasında yaşadıkları sorunlar belirlenmiş, belirlenen sorunlar öğrencilerin
anlatımlarından örneklerle açıklanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler araştırmanın alt amaçları
doğrultusunda parametrik testler olan tek yönlü ANOVA ve ilişkisiz (bağımsız) örneklemler için ttesti analizleri kullanılarak test edilmiştir. Söz konusu bulgular neticesinde öğrencilerin cümle,
paragraf ve metin oluşturma becerilerinin istenen düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan
araştırmada 5.sınıf ve 8.sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin yazılı anlatım düzeyleri üzerinde
cinsiyetin, sınıf düzeyinin, evlerinde kitaplık olma durumunun, sosyo- ekonomik durumun, annenin
eğitim düzeyinin, babanın eğitim düzeyinin ve eve süreli yayın alma sıklığının anlamlı etkisinin
olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yazma, Yazma Düzeyi, Karma Yöntem.
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ORTAOKUL TÜRKÇE DERS Kİ̇TAPLARINDAKİ̇ Şİ̇İ̇RLERİ̇N
METİ̇NSELLİ̇K ÖLÇÜTLERİ̇NE UYGUNLUĞUNA DAİ̇R ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİ̇
Fatma Döner Doğan1 * , Ahmet Turan Sı̇nan2
2

1
Fırat Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Fırat Üniversitesi Eğitim Fak. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
*Sorumlu yazar: fdd_1414@hotmail.com

Özet
Metin ister sözlü ister yazılı olsun bünyesinde bulunan sözcük, söz öbeği ve cümle dizilerinin belirli
bir amaç etrafında anlamlı bir bütün oluşturmasıyla meydana gelen, başı ve sonu kesin çizgilerle
sınırlandırılmış bir dil ürünü olarak tanımlanmaktadır. Tek bir sözcükten paragrafa, paragraflardan
kitaplara değin bildiri işlevi taşıyan, anlamlı ve mantıklı her dil ürünü metin olarak kabul edilir. Hiçbir
metin gelişigüzel bir biçimde oluşturulamaz ya da savruk dil unsurlarından meydana getirilemez.
Beaugrande ve Dressler, metin olabilmenin yedi ölçütü olduğunu dile getirmiş ve bunları metinsellik
ölçütleri olarak adlandırmışlardır. Bu ölçütleri ise bağdaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik,
bilgilendiricilik, duruma uygunluk ve metinlerarasılık şeklinde sınıflandırmışlardır. Bu ölçütlerden
herhangi birinin eksikliği halinde metnin dokusunun zedeleneceğini, metinselliğin sağlanamayacağını
ve iletişimin gerçekleşemeyeceğini kabul etmişlerdir. Ana dili eğitiminde sıklıkla başvurulan yazın
türlerinden biri olan şiir, öğretim materyali olmanın yanında dilin şiirsel kullanımını ve şiir türünün
özgünlüğünü yansıtacak niteliklere de sahip olmak zorundadır. Bu eğitimin gerçekleşmesi ve
çocuklarda edebiyat zevki ve bilincinin oluşabilmesi ise ancak metinsellik ölçütlerini karşılayabilen
yani metin olarak kabul edilebilen şiirlerle mümkün olacaktır. Çalışmada 2017-2018 eğitim öğretim
yılında Ortaokul Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin metinsellik ölçütlerine uygunluğunu
araştırmak üzere öğretmen görüşlerine başvurulmuştur. Bu sebeple Elazığ ilinde görev yapan 15
Türkçe öğretmeninin görüşü alınmıştır. Öğretmen görüşlerini almak amacıyla nitel desende 8 sorudan
ve alternatif sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme ölçeği hazırlanmış ve öğretmenlerle
bire bir görüşerek uygulanmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve içerik analizi
yapılarak şiirlerin metinsellik ölçütlerine uygunluğuna dair Türkçe öğretmenlerinin görüşleri tespit
edilmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda Öğretmen görüşlerine göre şiirlerin metinsellik ölçütlerine
uygun olduğu saptanmıştır. Araştırma ana dili eğitiminde önemli bir yeri olan Türkçe ders
kitaplarındaki şiirlerin metinselliği hakkında bir çerçeve belirlemesi bakımından önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Metin Dil Bilimi, Metin, Şiir, Metinsellik Ölçütleri,
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ÖZEL EĞİ̇Tİ̇MLİ̇ ÖĞRENCİ̇LERİ̇N ÖĞRETMENLER ÜZERİ̇NDEKİ̇
ETKİ̇LERİ̇
Fatih Kana1 , Muhammet Mustafa Şener1
1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
*Sorumlu yazar: fatihkana@hotmail.com
Özet
Eğitimde ilköğretim öğretmenlerinin rolü çok büyüktür. Bu araştırmanın amacı özel eğitimli
öğrencilerin öğretmen üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya çıkarmak ve bu durumun
nedenlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul’un bir ilçesindeki devlet okulunda öğretmenlik
yapan 7 öğretmen (2 Türkçe Öğretmeni, 2 Matematik Öğretmeni, 1 Sosyal Öğretmeni, 1 Fen Bilgisi
Öğretmeni, 1 İngilizce Öğretmen ) oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin özel eğitimli
öğrencilerin bulunduğu sınıflara karşı olumsuz tutum geliştirdiği gözlenmiştir.Bu durumun birçok
farklı sebebi olduğundan problemin geniş çaplı ele alınması önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Özel Eğitimli Öğrenciler, Öğretmen, Tutum.
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ÖZEL YETENEKLİLER ARKEOLOJİ İLE TARİHE DOKUNUYOR
Şükrü Su1 *
Milli Eğitim Bakanlığı
*Sorumlu yazar: shukru_su@hotmail.com
1

Özet
Proje İle Kırşehir il sınırları içerisinde yer alan Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Kurutlu kazı
alanında bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin iştirak edeceği bir "arkeoloji bilim kampı" yapılması
amaçlanmaktadır. İlgili proje Kaman Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde; Yusuf Demir Bilim ve
Sanat Merkezi ile Van Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi paydaşlıklarında gerçekleştirilecektir.
Proje kapsamında adı geçen kurumlarda eğitimlerine devam eden 13-18 yaş aralığındaki "BYF",
"ÖYG" ve "PROJE" gurupları ile "genel zihinsel", "müzik" ve "resim" yetenek alanlarından rastgele
seçilecek 60 öğrenciye arkeoloji ile ilgili bilimsel konuların eğlenceli ve anlaşılır bir metotla
sunulması hedeflenmiştir. Öğrencilerin görsel ve uygulamalı bir eğitimden geçirilerek tarih ve
arkeoloji alanında bilimsel düşünmede etkili olan yöntemlerden yararlanarak bir üst öğrenim
kademesine hazırlanmaları da hedefler arasında yer almaktadır. Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, Ahi Evran Üniversitesi,
Kaman Kaymakamlığı ve Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü projenin diğer
paydaşlarıdır. Proje çalışmaları bu paydaşların destekleriyle gerçekleştirilecektir. Arkeoloji bilim
kampı kapsamında düzenlenecek olan etkinlikler öğrenciler için eğitici - öğretici ve eğlenceli şekilde
yapılandırılmıştır. Proje kapsamında katılımcıların eğlenerek öğrenmeleri ve öğrendiklerini prensip,
anlayış, yaklaşım, ilke, tutum, davranış vs. olarak hayatlarına tatbik etmeleri planlanmıştır. Projede yer
alan etkinliklerin temelinde; beşeri bilimlerden olan arkeolojinin sevdirilmesi düşünülmüştür. Bu
kapsamda, uygulamalı temsili kazı çalışmaları yaparak genelde Anadolu’nun tarihinden beslenen
zenginliğini tanıtmak; özelde ise Arkeoloji bilimini ve tarihi eserlerin korunması ile gelecek nesillere
aktarılması konularında farkındalık oluşturulması istenmiştir. Proje ile yapılacak disiplinler arası
çalışmalarla özel yetenekli öğrencilerin kalıcı ve somut bir eğitimden geçerek öğrendikleri bilimsel
değerleri içselleştirmeleri de amaçlanmaktadır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler;
uygulamalı temsili kazı çalışmaları, çömlekçi çarkında seramik yapımı, kil-çamur çalışmaları, mermer
mozaik çalışması, çivi yazısı, rehberli müze gezisi, mühür baskısı, teşhir-vitrin düzenleme, eser bulma
oyunu, sikke basımı, Kalehöyük, Yassıhöyük ve Büklükale kazı alanları ile Ahi Evran Üniversitesi
Antropoloji ve Arkeoloji laboratuvarlarının yerinde incelenmesi, drama ve sokak resimleri çalışmaları
olarak planlanmıştır. İlgili çalışmalar, uygun eğitim ve uygulama ortamlarında alanlarında uzman
bilim insanları, akademisyenler ve eğitmenler tarafından görsel ve uygulamalı olarak yaptırılacaktır.
Proje ile öğrencilerin; duyarlılık, bilgi ve beceri düzeylerini arttırma ile sosyalleşme, iletişim kurma,
hedef belirleme, sistematik hareket etme, bir arada çalışabilme, paylaşma, sabır gösterme ve hoşgörülü
olma gibi sosyal davranışları kazanmalarını da amaçlamaktadır
Anahtar Kelimeler: Özel Yetenekliler, Arkeoloji Bilim Kampı, Uygulamalı Eğitim Projesi
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ÖZNEL İ̇Yİ OLUŞUN YORDANMASINDA PSİKOLOJİK
İ̇HTİYAÇLARIN KARŞILANMASI, AİLE AİDİYETİ VE EBEVEYN
ALGISI ROLÜNÜN İ̇NCELENMESİ
Eda Gök 1 * , Ercan Kocayörük1
1

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
*Sorumlu yazar: edagok07@gmail.com

Özet
Geçmişten günümüze kadar yapılan araştırmalar göstermektedir ki bireylerin davranış ve eylemlerinde
itici güç olarak ihtiyaçlarını karşılama ve bunun sonucunda kendini iyi hissetme olgusu yer almaktadır.
Kişilerin bazı ihtiyaçları farklılık gösterirken bazıları cinsiyet, kültür, sosyo-ekonomik düzey veya
statü ayrımı olmadan benzerlik göstermektedir. Aidiyet ihtiyacı ve temel psikolojik ihtiyaçlar
(özerklik, yeterlik, ilişkili olma) da kişiler için benzerlik gösteren ihtiyaçlardandır. Bireylerin hayatta
kalmalarını sağlayan bu ihtiyaçların karşılandığı ilk yer ve kurum ise ailedir. Kişilerin içinde doğup
büyüdüğü ve geliştiği ailelerine ne düzeyde ait hissettikleri, bu ailede yetişen bireylerin psikolojik
ihtiyaçlarını nasıl karşıladığı, ebeveynlerini nasıl algıladıkları ve bu değişkenlerin kişilerin öznel iyi
oluşlarına olan etkisi araştırılmak istenmiştir. Araştırmanın amacı geleceğin yetişkin adayları olarak
liseye devam eden ergen öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması, aile aidiyet düzeyleri ve
ebeveyn algılarının öznel iyi oluşları üzerindeki etkisini incelemektir. Literatüre bakıldığında bu
değişkenleri bütüncül şekilde ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Diğer araştırmalardan bu yönüyle
ayrışan çalışma, İstanbul ili Fatih ilçesi örneklem alınarak yapılmıştır. Araştırmaya Fatih ilçesinde
2017-2018 eğitim öğretim yılında beş farklı ortaöğretim kurumunda (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi,
Mesleki ve Teknik Lise, Kız İmam Hatip Lisesi, Erkek İmam Hatip Lisesi) lise 2. ve 3. Sınıfa devam
eden 663 öğrenci katılmıştır. Araştırma verileri Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği Lise Formu, Öznel
İyi Oluş Ölçeği Lise Formu, Aile Aidiyeti Ölçeği, Anne Baba Algısı Ölçeği ve araştırmacı tarafından
oluşturulan Kişisel Bilgi Formu aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırma verileri IBM SPSS Statistics 22
paket programından yararlanılarak analiz edilecektir. Elde edilen bulgulardan yola çıkılarak sonuç ve
öneriler ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Öznel İ̇yi Oluş, Psikolojik İ̇htiyaçlar, Aile Aidiyeti, Ebeveyn Algısı, Ergenler.
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PEDAGOJİ̇K FORMASYON ÖĞRENCİ̇LERİ̇Nİ̇N ÖĞRETİ̇M
TEKNOLOJİ̇LERİ̇ VE MATERYAL TASARLAMA DERSİ̇NE
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Özet
Bu araştırma pedagojik formasyon öğrencilerinin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarlama
dersine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yönteminin
fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın kolay uygulanabilir ve kısa sürede sonuçlanması
nedeniyle amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme tercih edilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını
bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde pedagojik formasyon sertifika programındaki KimyaFizik-Elektrik-Elektronik Mühendisliği grubunun Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarlama
Dersine kayıtlı 63 öğrenciden devam alan 55 öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin alanlarına göre
dağılımı 35’i Kimya 13’ü Fizik geri kalanı Elektrik-Elektronik Mühendisliğidir. Pedagojik Formasyon
Sertifika Programında Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarlama Dersi haftada 2 saat teorik 2 saat
uygulaması olan 14 hafta olacak şekilde sıkıştırılmış bir program kapsamında yüz yüze yapılan bir
derstir. Teorik saatlerde ders sorumlusu tarafından ders ile ilgili teorik bilgiler verilirken uygulama
saatinde formasyon öğrencileri çeşitli ders materyalleri (Bulmaca, Çalışma yaprağı, Kavram
karikatürü vb.) hazırlamaktadır. ders materyallerinden sadece üç boyutlu materyali ders saati dışında
hazırlamışlardır. Veriler, uygulama saatlerinde ders sorumlusu tarafından yapılan nitel gözlemlerden,
“Derse yönelik görüşlerinizi yazınız” şeklindeki yapılandırılmamış açık uçlu tek sorudan oluşan görüş
formundan, gönüllü öğrencilerle yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşmelerden ve adayların hazırlamış
oldukları ders materyallerinden toplanmıştır. Verilerin analizinde doküman inceleme tekniği ile içerik
analizinden yararlanılmış, nitel gözlemler ve yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen bulgularla
desteklenmiştir. Katılımcıların görüşleri araştırmanın alt problemleri dikkate alınarak kategori ve
temalar şeklinde belirlendikten sonra uzman öğretim üyeleri ile görüşülmüş ve onların görüş ve
önerileri doğrultusunda düzeltmeler yapılmış ve böylece geçerliliği ve güvenilirliği artırılmıştır. Elde
edilen bulgulara göre etkinliklerden memnun kaldıkları, yoğunlaştırılmış bir program olmasaydı daha
fazla yararlanacakları, zamanın nasıl geçtiğini anlamadıkları, öğrendikleri bilgileri meslek hayatında
kullanacakları vb. görüşler tespit edilmiştir. Pedagojik formasyon öğretmenlik mesleğinde önemli bir
yere sahip olduğu için yoğunlaştırılmış program yerine öğrencilerin daha çok faydalanabilecekleri
geniş bir zaman aralığına yayılarak derslerin amaç ve hedeflerine ulaşması sağlanmalıdır.
Keywords: Pedagojik Formasyon Sertifika Programı, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarlama,
Öğretmen Adayları
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PİSA BAŞARISINI TAHMİN ETMEDE YAPAY SİNİR AĞI
YÖNTEMİNİN FARKLI KOŞULLAR ALTINDA TEST EDİLMESİ
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Özet
Bu çalışmanın amacı PISA 2015 sınavına katılan ve tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen 1500
öğrenci üzerinden Yapay Sinir Ağı yöntemiyle öğrencilerin PISA fen okuryazarlık puanlarının ne
derece doğru tahmin edildiğinin belirlenmesidir. Çalışmada PISA fen okuryazarlığını tahmin edtmek
amacıyla sorgulamaya dayalı fen eğitimi, çevreye duyarlık, bilimsel inançlar, öğrenciden beklenen
mesleki statü, okul dışı ders çalışma süresi, fen öğrenme süresi, toplam öğrenme süresi, bilgi ve
iletişim teknolojileri kaynakları ile sosyo ekonomik durum indeksi değişkenleri kullanılmıştır. Bu
aşamada yapay sinir ağı yöntemleriyle başarının tahmin edilmesi amacıyla 1500 kişilik çalışma evreni
%60, %70, %80 ve %90 eğitim verisi ve geri kalanı test ve geçerleme verisi olmak üzere her bir
durumda öğrencilerin gerçek PISA başarıları ile YSA tarafından tahmin edilen başarıları arasındaki
ilişkiler incelenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre eğitim veri setinin oranı artıkça
gerçek ve tahmin edilen puanlar arasındaki korelasyon değerleri sırasıyla 0,5658, 0,6164, 0,6174 ve
0,6299 olacak şekilde arttığı belirlenmiştir. Bunun yanında eğitim veri setindeki gerçek ve tahmin
edilen puanlar arasındaki ilişkiler 0,5733 ile 0,6294 arasında iken test edilen veri seti arasındaki
ilişkilerin 0,5387 ile 0,5957 arasında değiştiği belirlenmiştir. Geçerleme verilerinde ise gerçek ve
tahmin edilen puanlar arasındaki ilişkiler 0,5707 ile 0,6689 arasında iken test edilen veri seti
arasındaki ilişkilerin 0,5387 ile 0,5957 arasında değiştiği belirlenmiştir. Kurulan modelde elde edilen
ortalama hataların karekökü ise 38,91 olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar bir bütün olarak
değerlendirildiğinde YSA yöntemleri ile öğrencilerin Fen okuryazarlığı puanları %60 düzeyinde doğru
tahmin edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pısa, Yapay Sinir Ağları, Tahminleme
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ROMANTİK İ̇LİŞKİDE; İ̇LİŞKİYE ODAKLANMA, ÇATIŞMA ÇÖZME
TEPKİLERİ VE İ̇LİŞKİDE AFFEDİCİLİĞİN ALGILANAN
EBEVEYNLİK BİÇİMİ VE EBEVEYNE DUYGUSAL
ERİŞİLEBİLİRLİK AÇISINDAN İ̇NCELENMESİ
Gözde Ceylan1 * , Çiğdem Yavuz Güler2
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Özet
Araştırmanın temel amacı; yetişkin bireylerin, ebeveynine duygusal erişilebilirliği ve çocuklukta
algılanan ebeveynlik biçimi ile romantik ilişkide; çatışma çözme, affedicilik ve ilişkiye odaklaması
arasındaki ilişkinin incelenmesidir.Araştırmanın örneklemini, 18-60 yaş aralığında seçkisiz örnekleme
yöntemi ile belirlenmiş romantik ilişkisi devam eden,419 katılımcı oluşturmaktadır.Katılımcılara,
Kişisel Bilgi Formu ile Çocuklukta Algılanan Ebeveynlik Biçimi,Ebeveyne Duygusal Erişilebilirlik,
İkili İlişkilerde Çatışma Çözme Tepkileri, Çok Boyutlu İlişki Ölçeği alt ölçeği olan İlişkiye İleri
Derecede Odaklanma ve Affedicilik Ölçekleri uygulanmıştır.Çocuklukta Algılanan Ebeveynlik
Biçimi“Reddedicilik”;“Aşırı koruyuculuk”Anne Form,Baba Form ve Toplam Form puanları arttıkça
Anne ve Baba Duygusal Erişilebilirlik azaldığı ancak “Duygusal sıcaklık” Anne Formu, Baba Formu
ve Toplam Form puanlarının artması durumunda Anne ve Baba Duygusal Erişilebilirliğinin arttığı
bulunmuştur.Anneye ve babaya duygusal erişilebilirlik azaldıkça affedicilik artmaktadır. Çocuklukta
Algılanan Ebeveynlik Biçimi “Reddedicilik” Anne Formu, Baba Formu ve Toplam Form puanları
arttıkça İkili İlişkilerde Çatışma Çözme de “Çıkış”, “Bağlılık” ve “Yokmuş gibi davranma” tepkileri
artmaktadır.Ek olarak Baba Reddediciliği arttıkça kişinin romantik ilişkisine odaklanması arttığı gibi
affediciliği de artmaktadır.Anne Aşırı Koruyuculuğu arttıkça kişinin romantik ilişkisinde çatışma
çözme tepkileri olarak “Yokmuş gibi davranma” tepkisi artmakta ek olarak; Annenin, babanın ve
toplam form Aşırı Koruyuculuk puanları arttıkça kişinin romantik ilişkisine odaklanması arttığı gibi
affediciliği de artmaktadır.Baba Formu ve Toplam Form “Aşırı Koruyuculuk” puanları arttıkça kişinin
romantik ilişkisinde çatışma çözme tepkileri olarak “Çıkış” ve “Yokmuş gibi davranma” tepkisi
artmaktadır.Annenin Duygusal Sıcaklığı arttıkça kişinin romantik ilişkisinde çatışma çözme tepkileri
olarak “Çıkış”,“Konuşma” ve “Yokmuş gibi davranma” tepkisi de artmaktadır.Babanın Duygusal
Sıcaklığı arttıkça kişinin romantik ilişkisine odaklanması artmaktadır ancak İkili İlişkilerde Çatışma
Çözme Tepkilerinden “Konuşma” tepkisi ve Affedicilik puanları azalmaktadır.Çocuklukta Algılanan
Ebeveynlik Biçimi Toplam Form Duygusal Sıcaklığı ile İkili İlişkilerde Çatışma Çözme Tepkilerinden
“Yokmuş gibi davranma” tepkisi artarken “Konuşma” tepkisi azalmaktadır.Ek olarak kişinin Toplam
Form Duygusal Sıcaklığı arttıkça romantik ilişkisinde Affediciliği de azalmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Duygusal Erişilebilirlik, Ebeveyn, Çatışma Çözme, Romantik İlişki,ilişkiye
Odaklanma
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ŞEHRİYAR’IN “EL KİMİN” ŞİİRİNİN TÜRK MİLLİ KÜLTÜRÜ
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Özet
Azerbaycan Türkçesi bu gün Güney Azerbaycan, Kuzey Azerbaycan ve Irak’ta konuşulan ve Batı
Türkçesinin ikinci devresinde gelişmeye başlayan bir yazı dilidir. Azerbaycan Türkleri yoğunluk
olarak Bağımsız Devletler Topluluğu coğrafyasında yer alan Kuzey Azerbaycan’da ve İran sınırları
içinde yer alan Güney Azerbaycan’da yaşamaktadır. Azerbaycan Türkçesi 15. yüzyıldan sonra Eski
Anadolu Türkçesine paralel biçimde müstakil bir yazı dili olarak gelişmeye başlamıştır. Özellikle 19.
yüzyıldan sonra Bulunduğu coğrafyadaki siyasi gelişmelerin tesirinde kalan Azerbaycan Türkçesinin
ve edebiyatının gelişmesine katkıda bulunan birçok şair ve yazar yetişmiştir. Kuşkusuz bu isimlerin en
önemlilerinden biri Mehemmed Hüseyin Şehriyar’dır. 1906’da Tebriz’de doğan Şehriyar ilk
öğrenimini Tebriz’de yapmış, lise ve üniversiteyi Tahran’da okumuştur. Şehriyar Türkçe eser
yazmanın yasak olduğu yıllarda Türk sosyal hayatını, töresini, geleneklerini Türkçe yazdığı
eserlerinde işleyerek sadece Azerbaycan edebiyatında değil bütün Türk dünyasında geniş bir yankı
uyandırmıştır. Şairin Türk kültürü açısından dikkat çeken şiirlerinden biri olan “El Kimin” şiiri de
Türk kültürel unsurlarını ve vatan sevgisini ihtiva etmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada Türk
kültürünün unsurları, Türk ülküsü, Türk ülküsünün temelini oluşturan fikir yapısı “El Kimin” şiirinde
yer alan “turan” kavramı ve bu kavramla ilişkili “Oğuz”, “vatan” , “birlik beraberlik” kavramlarından
hareketle değerlendirilmiş ve çözümlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Türkçesi, Şehriyar, Turan
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİSEL VE MESLEKİ
GELİŞİMLERİNİN İ̇NCELENMESİ
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Özet
İlkokul bir bireyin yaşamındaki en önemli süreçlerden birisidir. İlkokul sürecinde öğrencilerin mutlu
ve başarılı bireyler olarak yetiştirilmeleri ise doğrudan sınıf öğretmenlerine bağlıdır. Sınıf
öğretmenlerinin niteliği ve mesleki donanımı öğrencilerin ileriki eğitim hayatlarını ve başarılarını
şekillendiren en önemli unsurlardan birisidir. Bu düşünceden hareketle, bu araştırmanın amacı ilkokul
öğretmenlerinin kişisel ve mesleki gelişimlerinin incelenmesidir. Tarama yöntemine göre
gerçekleştirilen bu çalışmada veriler, yazarlar tarafından geliştirilen bir anket aracılığıyla toplanmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında, Ankara ilindeki devlet
okullarında ve özel okullardaki ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda görev yapan toplam 250 sınıf öğretmeni
oluşturmaktadır. Hazırlanan anket araştırmacılar tarafından uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen
veriler tablolar halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmeni, Kişisel Gelişim, Mesleki Gelişim, Yaşam Boyu Öğrenme

TEACHING ESP COURSES IN THE DEPARTMENT OF MUSEUM
STUDIES
Ozlem Yagcioglu1 *
1
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Abstract
Teaching English for Specific Purposes requires professional vocabulary knowledge on the subjects
the instructors teach in the departments at their faculties. Using different kinds of books and course
materials are also very necessary for these kinds of courses.This study deals with the ESP Courses at
the Department of Museum Studies at Dokuz Eylul University in Izmir in Turkey. Macroskills and the
microskills of taking these courses will be listed and explained. The advantages of taking these courses
and the outcomes of these courses will be given. Course books and course materials will be shared and
suggested. Websites, videos and blogs on museum studies will also be suggested. Sample classroom
activities in my own teaching classes will be told.
Keywords: Museum studies; ESP Courses at the faculties at universities, course materials.
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TARIMSAL Bİ̇YOTEKNOLOJİ̇ Bİ̇LGİ̇ ÖLÇEĞİ̇ GELİ̇ŞTİ̇Rİ̇LMESİ̇NE
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Özet
Günümüzde tarımsal üretim potansiyelini artırmak için bitkilere yönelik gerçekleştirilen
biyoteknolojik uygulamalara Tarımsal Biyoteknoloji denir. Bu uygulamaların, gelecek nesillere
aktarılması ve toplumsal anlamda farkındalığın oluşturulmasında öğretmenlere oldukça önemli
görevler düşmektedir. Bu bağlamda öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinde özellikle fen bilgisi
öğretmen adaylarının bilgi/farkındalık düzeylerinin artırılması bu anlamda atılan önemli adımlardan
biridir. Yapılan alan yazın taraması sonucu öğretmen adaylarının tarımsal biyoteknoloji konusunda
bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik herhangi bir ölçek bulunmadığı tespit edilmiştir. Buradan yola
çıkarak bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının tarımsal biyoteknoloji konusu hakkında
bilgi düzeylerini ölçmeye yardımcı olacak ölçek geliştirmektir. Çalışmada 2017-2018 eğitim-öğretim
yılında Türkiye’nin çeşitli illerindeki (Sakarya, Giresun, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Denizli) eğitim
fakültelerinde, Genetik ve Biyoteknoloji dersini başarı ile tamamlayan toplam 211 Fen Bilgisi Eğitimi
anabilim dalında öğrenim gören 4. sınıf öğretmen adaylarına uygulanmıştır. YÖK tarafından
belirlenen
öğretmen
yetiştirme
programlarında
(http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/fen_bilgisi ); Genetik ve Biyoteknoloji ders içeriğine
paralel olarak madde havuzu oluşturulmuştur. Tarımsal Biyoteknoloji ile ilgili hazırlanan 68soruluk
madde havuzu; 4-Tarım Biyoteknolojisi uzmanı, 1-uzman Biyolog görüşüne, 1-Eğitim Bilimleri
uzmanı ve 1-Türk Dili ve Edebiyatı uzmanı tarafından incelenmiştir. Uzmanlardan gelen görüşler
doğrultusunda 9 madde çıkarılarak 59 maddeden oluşan taslak ölçek ön deneme için hazır hale
getirilmiştir. Veri girişi ve analizinde “SPSS-16” istatistik programı kullanılmıştır. Testin geçerlilik
analizleri yapılırken madde güçlüğü ve madde ayırt ediciliği incelenmiştir. Güvenilirlik için KuderRichard-20 formülü hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda 42 maddeden oluşan, güvenilirlik katsayısı
.83 olan bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Bu değerler ölçeğin geçerli, güvenilir ve kuramsal alt yapısının
sağlam olduğunu göstermektedir. Geliştirilen bilgi testinin bundan sonra ilgili konuda çalışma yapacak
araştırmacılara bir çıkış yolu oluşturacağı düşünülmektedir. 1"Fen Bilgisi Öğretmen Adayları İçin ‘
Tarımsal Biyoteknoloji ‘ Uygulamalarına Yönelik Deneysel Bir Çalışma" başlıklı tezin bir
bölümünden alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fen Bilgisi Öğretmen Adayı, Tarımsal Biyoteknoloji, Bilgi Testi
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THE FIRST TIME IN A REAL CLASS: REFLECTIONS FROM PRESERVICE EFL TEACHERS REGARDING THEIR FIRST TEACHING
EXPERIENCE
Gökhan Öztürk1 *
Anadolu Üniversitesi
*Corresponding author: gokhanoztrk@gmail.com
1

Abstract
Within a qualitative perspective, this study aims to investigate pre-service EFL teachers’ opinions and
feelings regarding their first teaching experiences during the practicum process. The participants
included 14 teacher candidates in their final year in an ELT program of a state university in Turkey.
The data were collected through reflection reports based on open-ended questions prepared by the
researcher and the participants were asked to write detailed reflections on their first teaching
experiences. The data were analysed based on a qualitative content analysis scheme and constant
comparison method. The chunk with familiar meaning were code labelled and these codes were then
transformed to emerging themes through constant comparison. The results revealed that the
participants regarded their first-teaching experience as a reality shock and they were unable to reflect
most of their plans and thoughts into practices. Besides, they expressed a notable difference between
what they learnt in the program during four years and what happened in reality. It was also found that
they really had difficulties in managing their time and setting the discipline among students. Four
major themes emerged from the data; first time as a reality shock, inability to reflect the thoughts, the
difference between theory and practice, and management problems. Presenting some quotations from
the reflections of the participants to demonstrate their opinions and feeling, the study offers several
suggestions for the practicum process of prospective EFL teachers
Keywords: Practice Teaching, Pre-Service Efl Teachers, Opinions
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TOPLUMUMUZDA TÜKETİLEN HAZIR GIDALARIN KALİTESİ VE
KONTROLÜ HAKKINDA HALKLA İ̇LİŞKİLER VE TANITIM
PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Engin Meydan1 *
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
*Sorumlu yazar: enginmeydan@comu.edu.tr

Özet
Günümüzde birçok toplumda oldukça artış gösteren hazır gıdaların tüketimi dikkat çekmektedir.
Toplumumuzda da görülen hazır gıdaların tüketimindeki artışın sebepleri incelendiğinde genel olarak
zaman planlanmasındaki zorluklar, yoğun iş gücü, yorucu iş temposu gibi birçok etmen
gösterilebilmektedir. Sonuçları incelendiğinde ise toplumu bekleyen kötü sonuçlar göze çarpmaktadır.
Hazır gıdaların kalitesi ve kontrolleri incelendiğinde ise ortaya çeşitli sonuçlar çıkmaktadır. Gıdaların
hazırlanması paketlenmesi ve sunulmasındaki prosesler dışında son kullanım tarihinin kontrolleri de
önem arz etmektedir. Toplumun hazır gıdaların kalitesi ve kontrolleri hakkındaki duyarlılığı gün
geçtikçe artmaktadır. Toplumumuzda tüketilen hazır gıdaların kalitesi ve kontrolü hakkında ki
görüşler Ezine Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerine soruldu. Elde edilen
veriler tablolar halinde gösterildi. Sonuçlar incelenerek toplumun neleri tükettiğini nelere dikkat
etmesi gerektiği tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Hazır Gıda, Kalite ve Kontrol
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TUNÇ ÇAĞİ SERAMİKLERİ IŞIĞINDA NAHÇİVAN YÖRESİNİN
KÜLTÜRÜ
Toğrul Halilov1 *
1

Nahçıvan Bilimler Akademisi
*Sorumlu yazar: x.toqrul@gmail.com

Özet
Azerbaycanın tüm topraklarında olduğu kibi Nahçıvan`dakı Tunç çağı arkeolojik yerleşimlerden de
manevi kültürümüzle ilgili çok sayıda arkeolojik bulğular bulunmuştur. Eski heykel ürünlerinden olan
hayvan ve insan figürleri, kabların üzerine çekilmiş bir grup resimleri resimleri vb. örnek göstermek
olasıdır. Bu arkeoloji bulğularda maddi-menevii kültürle ilgili bir çok özellikler bulunmakdadır. I
Maxta, I Kültepe, Ovçulartepe yerleşimlerinden bulunmuş Erken Tunç çağına ait hayvan (at, koyunkoç vb.) figürleri Anadolu'daki Karaz, Boğazkala vb. yapılarından bulunmuş figürler gibi yüksek
sanatkarlık yeteneğiyle yapılmışdır. Onlar Nahçıvan bölgesi insanlarının Erken Tunç çağı manavikültürünün daha derinden öyrenilmesine yardımçı olmuştur. Yapılan araştırma sonucu bu hayvanlarıla
ilgili dini-ideolojik görüşümlerin Güney Kafkasya'dan Sibirya-Altay bölgesine, Anadolu'ya, Akdeniz'e
kadar olan bölgelerdeki prototürk kültüründe yayğın olduğu belirlenmiştir. Kızılburun yerleşiminden
bulunmuş Orta Tunç çağına ait ait erkek figüründe Orta Tunç çağı insanlarının giyim kültürünün
yansıması dah çok ilgi çekicidir. Çünkü, giyim maddi kültürün tüm diğer unsurlarından daha çok
halkın milli özelliğini yansıtmakla sabit etnik belirtiler arasındadır. Fgürün yüzü yassı, baş ve vücut
üyeleri çok orantılı biçimde, elbiseli, çekmeli ve şapkalı yapılmıştır. İnsanın sol eli kemerinin üzerine
koyulmuştur. Figürün şapkası ve bacakları kırmızı, kıyafeti beyaz renkli yapılmıştır. Vücudu ince
çizgilerle siyah ve kahverengi renkle boyanmıştır. Kızılburun yerleşiminden bulunmuş çömleklerden
birinin üzerinden de bu tip resim görülmüktedir. Yerleşimden bulunmuş seramiklerden biri üzerinde
yallı dansı çekilmesi de ilgi çekiçidir. Çünkü, resimde Anadolu, Azerbaycanın dans kültüründe yayğın
olan, şimdi de Nahçıvan yallılarında işlem gören benzer özelliler vardır. Bu bulğularda Türk kültürüne
aid özelliklerin bulunması , Azerbaycanın tüm toprakları kibi Nahçıvanın da eski Türk torpağı
olduğunu kanıtlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Nahçıvan, Tunç Çağı, Prototürk Kültürü, Kil Figürler

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 58

TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA ÇOKLU ZEKÂ KURAMININ
KULLANIMI: 5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI ÖRNEĞİ
Ahmet Zeki Güven1 , Emrullah Banaz1 *
1
Akdeniz Üniversitesi
*Corresponding author: emrullahbanaz@hotmail.com
Özet
Yapılandırmacı yaklaşımla beraber eğitim ortamlarındaki yeni yönelimler, birçok yeni yöntem ve
tekniği de beraberinde getirmiştir. Bireylerin öğrenme hızları, problem çözme becerileri, algılama
biçimleri, anlama kapasiteleri arasındaki farklar, zekâ kavramının tek olmadığını, farklı öğrenme
alanlarını da içinde barındırdığını göstermiştir. Bu düşünceden hareketle 1983’te Howard Gardner
tarafından çoklu zekâ teorisi ortaya atılmıştır. Bu kuram, her bireyin farklı derecelerde çeşitli zekâlara
sahip olduğunu ileri sürmektedir. Bu bilgilerden hareketle araştırmada, Türkçe ders kitaplarında çoklu
zekâ kuramının kullanımını incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından 2018 yılında yayınlanan 5.sınıf Türkçe ders kitabı etkinlikleri incelenmiştir. Araştırmada
doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya
olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Araştırmanın bulguları tablolar
hâlinde analiz edilerek yorumlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ders Kitabı, Etkinlik, Çoklu Zekâ

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİLGİ GRAFİKLERİ (İNFOGRAFİK)
Fatih Kana1 , Ahmet Akkaya2 , Yusuf Mete Elkıran1
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2
Adıyaman Üniversitesi
*Corresponding author: fatihkana@hotmail.com

Özet
Bilgi grafikleri (infografik), bir konu veya bir olay ile ilgili yoğun ve karmaşık görünen bilgi veya
işlem adımlarının tek seferde görsel ve kısa öz bilgilerle kolayca algılanabilecek hale getirilerek
sadeleştirildiği kendine özgü bir multimedya sunum şeklidir. İletişim teknolojisi olarak son dönemde
hayatı kolaylaştırmak için yoğun bir şekilde işe koşulan bir çeşit bilgi mimarlığı da denilebilecek
grafik kompozisyonlarıdır. Bilgi grafikleri anadili ve yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi alanlarında
da farkında olunmasa bile yaygın olarak kullanılmaktadır. Yazma becerisinin geliştirilmesinde
yaklaşım ve teknikler anlatılırken “planlı yazma süreci aşamaları” bilgi grafiği için iyi bir örnek olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bilgi grafikleri, bilişsel süreç olarak resim ve yazı kanallarını aynı anda
çalıştırmaktadır; bu da çoklu ortam öğrenme kuramlarından Paivio’nun kurduğu ve Mayer’in
geliştirdiği İkili kodlama kuramı ile açıklanabilir. Bu çalışma kuramsal bir araştırma olup bilgi
grafiklerinin anadili ve yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi alanlarındaki durumunu ve
uygulamalarını ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Bilgi Grafiği, İ̇nfografik, Çoklu Ortam, İ̇kili Kodlama

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 59

TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA
SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (A2 ÖRNEĞİ)
Ahmet Zeki Güven1 * , Uğur Özbı̇len1
1

Akdeniz Üniversitesi
*Sorumlu yazar: ahmetzekiguven@hotmail.com

Özet
Gerek Türkiye'de gerekse dünyanın farklı bölgelerinde Türkçenin yabancılara dil olarak öğretimi
üniversitelere bağlı kurumlar (TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü) ve özel kuruluşlar tarafından
gerçekleştirilmektedir. Kurumların ortak öğretim çerçevesi dört dil becerisi üzerine kurulmuştur. Dört
dil becerisine ek olarak dilbilgisi öğretimi de yapılmaktadır. Bu becerilerin öğretimi sırasında da çeşitli
problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu problemlerin başında da konuşma sırasında yaşanan sesletim
sorunları gelmektedir. Öğrenciler, yeni bir dili öğrenirken aynı zamanda yeni bir alfabe de
öğrenmektedirler. Bu durum da öğrencilerin harfler, heceler veya kelimelerin telaffuzu sırasında çeşitli
hatalar yapmalarına sebep olmaktadır. Bu amaçla bu çalışmada A2 seviyesinde öğrenim gören
öğrencilerin telaffuz sırasında yaptıkları hataların tespiti ve bu hataların giderilmesi için getirilebilecek
bazı çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın deseni eylem araştırmasıdır. Çalışmanın
verileri katılımcı gözlem tekniği ile elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sesletim, Yabancı Dil Olarak Türkçe, Telaffuz.

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİNLEME SORUNLARIYLA
İ̇LGİLİ GÖRÜŞLERİ
Fatih Kana1 , Bekir Kayabaşı, Yusuf Mete Elkıran1
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
*Sorumlu yazar: fatihkana@hotmail.com

Özet
Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme becerisiyle ilgili yaşadığı sorunları
belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır.
Araştırmada veri analizi olarak betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak
yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Dinleme beceresi, bireylerin hayatlarında ihmal
ettiği bir beceri olarak görülmektedir. Türkçe öğretmeni adayları dinleme eğitiminin nasıl olması
gerektiğini öğrenmek amacıyla üniversitenin beşinci döneminde Dinleme Eğitimi dersini
almaktadırlar. Öğretmen adaylarının kendi gelişimlerini tespit edebilmeleri için yaşadıkları dinleme
sorunlarını bilmek durumundadırlar. Araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının yaşadıkları dinleme
sorunları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Beceri, Dinleme, Öğretmen Adayları.
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TÜRKÇEYİ̇ YABANCI Dİ̇L OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİ̇LERİ̇N
YAZILI METİ̇NLERİ̇NDEKİ̇ EDAT KULLANIMI
Başak Karakoç Öztürk1 * , Bilal Erdem Dağıstanlıoğlu1
1

Çukurova Üniversitesi
*Sorumlu yazar: bkarakoc@cu.edu.tr

Özet
Türkçede birimler arası bağı kurmada parça düzeyindeki biçimbirimler olan hâl eklerine benzer ama
onlardan çok daha farklı anlam ilişkileriyle zengin bir ifade aracı olarak kullanılan edatlar (son çekim
edatları), görevli biçimbirimler olup Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğretimi zor kelime
türlerindendir. Benzer şekilde yazma becerisi hem doğasından kaynaklanan karmaşıklığı hem de
öğretim sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle ana dili ve yabancı dil öğretiminde geliştirilmesi en zor
beceri olarak kabul edilmektedir. Bu araştırmada, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B1 düzeyindeki
öğrencilerin yazdıkları düşünce yazılarındaki edat kullanımlarını tespit etmek amaçlanmıştır.
Araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmış, Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretimi
Uygulama ve Araştırma Merkezinde öğrenim gören B1 düzeyindeki 132 öğrencinin yazdığı metinler
değerlendirilmiştir. Öğrencilere bir konu verilerek en az 350-400 kelimeden oluşan bir düşünce yazısı
yazmaları istenmiştir. Veriler içerik analizi yapılarak analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Yazma Becerisi, Metin, Edat

TÜRKİYE’DE DENİZCİLİK EĞİTİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Orkun Burak Öztürk1 * , İ̇dris Turna1
1

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi
*Sorumlu yazar: orkunburak.ozturk@erdogan.edu.tr

Özet
Etkin verimli bir deniz taşımacılığı için gemiadamlarının iyi bir mesleki eğitim almış olmaları önem
arz etmektedir. Deniz taşımacılığındaki artan standartlar gereğince, denizcilik eğitiminin en azından
belirlenen standartlarda bir eğitim olması gerekmektedir. Bu durum, yükseköğretim kurumlarına
kaliteli denizcilik eğitimi noktasında sorumluluk yüklemektedir. Ülkemizde lisans düzeyinde verilen
denizcilik eğitimi, uluslararası sözleşmeler ve Deniz ve İçsular Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan
Gemiadamları ve Klavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde verilmek zorundadır.
Çalışmamızda, ülkemizin denizcilik eğitimi tarihi hakkında bilgiler verilerek, Avrupa ve dünya
denizcilik eğitimlerindeki uygulamalardan birtakım bilgiler aktarılmaktadır. Bunun yanında,
ülkemizde yükseköğretime bağlı lisans düzeyinde denizcilik eğitimi veren kurumlar incelenmiştir. Söz
konusu kurumların öğrenci kapasiteleri ve eğitimci profilleri araştırılmıştır. Gemiadamları ve Klavuz
Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinde, denizcilik eğitimi veren kurumlarda mesleki dersler
konusunda denizci eğitimci belgesine haiz eğitimciler bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Bu
doğrultuda, yönetmelikteki denizci eğitimci standartları ve ilgili kurumlarda bu standartlara uyum
konusu araştırılmıştır. Lisans düzeyinde eğitim veren kurumların öğrenci sayıları 90’lı yıllarda 100
seviyelerindeyken günümüzde 1000 seviyelerini aşmıştır. Kurumlarda öğretim elemanı olarak görev
yapan 233 kişiden 85’i denizci eğitimci belgesine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, denizci
eğitimci belgesi standartlarının uygunluğuna yönelik eleştiriler ve düzeltici öneriler sıralanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Denizcilik, Denizcilik Eğitimi, Denizci Eğitimci Belgesi, Gemiadamları ve
Klavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi.
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TÜRKİ̇YE’Nİ̇N KÖY ENSTİ̇TÜLERİ̇’NDE YARATICI VE DOĞACI
EĞİ̇Tİ̇Mİ̇N İ̇STİ̇SNAİ̇ BAŞARISI
Gökhan Ak1 *
1

Nişantaşı University
*Sorumlu yazar: gak2081@yahoo.co.uk

Özet
Eğitim, ilk başta iyi davranışlı ve dürüst vatandaşların eğitilmesini hedefleyen bir konsepttir; böylece
onları sosyal ve ekonomik yaşamda ihtiyaç duyacakları temel bilgi ve yeteneklerle donatmayı amaçlar.
İyi bilgilendirilmiş, aydınlanmış, bilinçli, yurtsever vatandaşlara sahip gerçekten demokratik bir
devletin öncelikle tüm vatandaşlarının varlık, cinsiyet, etnisite, renk, inanç, dil veya statüsüne
bakılmaksızın eşit fırsat ve haklara sahip olması esastır. Bu anlamda, Türkiye’nin Köy Enstitüleri,
sadece Türkiye değil, dünya eğitim tarihine de damgasını vurmuş, tamamen yerli ve milli düşünüş ve
öngörünün ürünü orijinal eğitim kurumları idi. 1940’larda kurulan Köy Enstitülerinin temel amaçları
genç insanlara yalnızca köyde ihtiyaç duyacakları mesleki bilgileri öğretmek değil, Anadolu’nun bu
gençlerini yaratıcı ve doğacı eğitimingerektirdiği çeşitli yeteneklerle donatarak onların etkin bir sosyal
ve kültürel gelişmeye mruz kalmalarını sağlamaktı. Bu yüzden de, Köy Enstitüleri’ndeki eğitimler
doğal ve güzel sanatların her türünden balık avlamak, okumak, el sanatları, yazmak, inşaat
teknikerliği, sağlık bilimleri ve modern tarıma kadar çok çeşitli alanları kapsamaktaydı. Köy
Enstitüleri, öğrencilerin kendine güvenen, eleştirici, yaratıcı ve özgür bireyler olmalarını sağlamak
yönünde sosyal gelişime büyük önem vermiştir. Bunu başarmak üzere, Köy Enstitüleri’nde çocukların
yaratıcı, özgür beyinli, kendi kendine karar verebilen ve özgüvenli bireyler olabilmelerini sağlamak
için birçok pratikler, eğitimler ve alıştırmalar mevcuttu. Bu çalışmanın amacı, Köy Enstitüleri’nde bu
istisnai yaratıcı ve doğacı eğitimin nasıl ve ne ölçüde başarılabildiğini incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Köy Enstitüleri, Yaratıcı Eğitim, Doğacı Eğitim, Aklın İ̇lerlemesi
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ÜLKEMİZDE BULUNAN MADEN KAYNAKLARI VE BOR MADENİ
HAKKINDA HALKLA İ̇LİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Engin Meydan1 *
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
*Sorumlu yazar: enginmeydan@comu.edu.tr

Özet
Cevher olarak iç ve dış birçok etmenler sonucu toprak altında oluşan maden, tarih boyunca birçok
alanda çeşitli amaçlar ile kullanılan doğal kaynaklardır. Dünya da tüm ülkelerde gerek stratejik gerek
ekonomik gerekse işlevselliği açısından oldukça önemli yere sahip olan bu kaynak özellikle enerji
alanının yapı taşını oluşturmaktadır. Ülkemiz 3. Jeolojik devirde oluşumunu tamamladığı için genel
olarak bulunan madenlere bakılacak olursa sırasıyla linyit ve türevleri, çeşitli tuz madenleri, petrol ve
türevleri, bor madeni ve çeşitli metallere ait birçok maden topraklarımızda yer almaktadır. Bor
elementi yeryüzünde en çok bulunan 51. element Doğada serbest halde bulunamayan bor elementinin
ticari maden kaynakları sınırlı olup dünyada en çok Türkiye ve ABD'de bulunmaktadır. Çeşitli
kullanım alanlarına sahip bor ve türevleri; izolasyon ve seramik, hijyen ve temizlik ürünleri, yanmayı
geciktirici malzemelerde, tarımda, metalurji ve malzeme alanlarında, sağlık ve kozmetikte, yapı
malzemeleri ve çimento sektöründe, enerji ve verimlilik gibi birçok alanda kullanım alanları
mevcuttur. Ezine Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerine ülkemizdeki
maden kaynakları ve bor madeni hakkındaki görüş ve önerileri soruldu. Elde edilen veriler tablolar
halinde verildi. Öğrencilerin ülkemizde bulunan maden kaynakları ve özellikle bor madeni hakkındaki
bilgileri analiz edildi.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Maden Kaynakları, Bor Madeni
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ÜNİ̇VERSİ̇TE ÖĞRENCİ̇LERİ̇NDE RÜMİ̇NATİ̇F DÜŞÜNCENİ̇N
ÇEŞİ̇TLİ̇ DEĞİ̇ŞKENLER AÇISINDAN İ̇NCELENMESİ̇ VE Bİ̇Lİ̇ŞSEL
ESNEKLİ̇K İ̇LE ARASINDAKİ̇ İ̇Lİ̇ŞKİ̇
Hanife Akgül1 * , Ramazan Kadıoğlu1
1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
*corresponding author: hanife_akgul@hotmail.com
Özet
Giriş ve Amaç: Rüminatif düşünce insanın yaşam kalitesini düşüren etkenlerden birisidir. Tekrarlayan
bu düşünce biçimi bireylere zihinsel olarak ciddi sorunlar yaşatmaktadır. Bilişsel esneklik ise bireyin
değişen çevre koşullarına göre bilişsel sürecini değiştirebilme yetisidir. Bu çalışmanın amacı rüminatif
düşünce ile bilişsel esneklik arasındaki ilişkinin belirlenip üniversite öğrencilerinin rüminatif
düşüncelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Yöntem: Araştırma betimsel araştırma
olup araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim
yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın
örneklemini ise tabakalı seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 600 öğrenci oluşturmuştur.
Araştırmada veri toplama aracı olarak “Rüminatif Düşünce Biçimi Ölçeği” ve “Bilişsel Esneklik
Ölçeği” kullanılmıştır. Rüminatif Düşünce Ölçeği Karatepe tarafından Türkçeye uyarlanan 20
maddelik, 7’li likert tipi bir ölçektir ve ölçek iki boyuttan oluşmaktadır. Bilişsel Esneklik Ölçeği ise
Martin ve Ruben (1995) tarafından geliştirilen, Çelikkaleli (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 12
maddelik, 6’lı likert tipi bir ölçektir. Ölçekten elde edilen veriler bilgisayar paket programı ile analiz
edilmiştir. Ölçeklerden elde edilen verilerin değerlendirilmesine geçilmeden önce normal dağılıma
uygunluk testi (Levene Testi) yapılmıştır ve varyansların homojenliği test edilmiştir. Verilerin
analizinde betimleyici istatistiklerin yanı sıra, korelasyon, cinsiyet değişkenine göre karşılaştırmada t
testi, öğrencilerin yaş, sınıf, bölüm, başarı ortalaması, vb…değişkenine göre yapılan karşılaştırmalarda
ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) istatistik teknikleri kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Bu
araştırma ile üniversite öğrencilerinin rüminatif düşünceleri ile bilişsel esneklikleri arasındaki ilişkiye
bakılmış ve rümülatif düşüncelerinin belirli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır.
Toplanan veriler analiz edi¬lerek araştırmada öğrencilerin rümülatif düşünceleri ve bilişsel
esneklikleri arasında ters orantılı anlamlı ilişi olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin rüminatif düşünceleri
ile cinsiyet, yaş, bölüm, başarı puanı değişkenleri açısından anlamlı farklılık bulunmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Rüminatif Düşünce, Bilişsel Esneklik, Üniversite Öğrencisi.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL UYUM
Betül Soysal1 *
1

Lefke Avrupa Üniversitesi
*Corresponding author: 02betulsoysal@gmail.com

Özet
Bu çalışmaLefke Avrupa üniversitesi öğrencilerinin üniversite yaşamında sosyal uyum durumlarının
araştırılması, kendini değerlendirmeye yönelik tutum ve görüşlerinin ortaya çıkarılması ve üniversite
öğrencilerine bu konuda destek sağlanması açısından önem taşımaktadır. Bu çalışma üniversite
öğrencilerinin üniversite yaşamında sosyal uyum durumlarının incelenmesini amaçlamaktadır.
Araştırmada, üniversite öğrencilerinin üniversite yaşamında sosyal uyum ve kendini değerlendirmeye
yönelik durumları incelenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunuLefke Avrupa üniversitesinde
öğrenim gören öğrenciler arasında kartopu örneklem yolu ile ulaşılmış 64’ü kadın (%75.3), 21’i erkek
(%24.7) olan 18-26 yaş aralığındaki toplam 85 öğrenci oluşturmuştur. Yapılan araştırmada veri
toplama aracı olarak Cengiz AKKAYA tarafından Türkçeye uyarlanan sosyal uyum kendini
değerlendirme ölçeği uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analiz edilmesi için t-testi ve tek yönlü
varyans (ANOVA) uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Uyum, Üniversite Öğrencileri, Üniversite Yaşamı

VERSANT İ̇NGİLİZCE TESTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BAŞARI
VEYA BAŞARISIZLIK
Dinçay Köksal1 , Ömer Gökhan Ulum2 *
1

Çanakkale Onsekiz Mart University
Adana Science and Technology University
*Sorumlu yazar: omergokhanulum@gmail.com
2

Özet
Bu çalışma Pearson Bilgi Teknolojileri Grubu tarafından geliştirilen, otomatik sözlü ve yazılı bir test
olan, Versant İngilizce Yerleştirme Testine dair Türk sınav katılımcılarının görüşlerini irdelemektedir.
Yerleştirme veya sınav geçme amacıyla İngilizce dil becerilerini ölçmek için, bu test konuşma,
dinleme, okuma ve yazma becerilerini irdelemektedir. Fenomenolojik yaklaşıma dayanan bu çalışma,
İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin Versant İngilizce Yerleştirme Testine dair yaklaşımlarını
betimlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın verisi karma yöntem kullanılarak elde edilmiştir.
Çalışmanın nicel verisi anket kullanılarak sağlanırken, nitel veri yarı yapılandırılmış anket sorularıyla
ve odak grup tartışması aracılığıyla elde edilmiştir. Çalışmanın bulguları sınav katılımcılarının Versant
İngilizce Yerleştirme Testine dair olumsuz yaklaşım geliştirdiğini, testin gerçek İngilizce bilgi ve
beceri seviyelerini yansıtmadığını ve testin geçerlik ve güvenirliği azaltan aynı veya benzer sorular
sorduğunu belirtmektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar eğitim programı yazılımcıları, yabancı
diller yüksek okulları, eğitim otoriteleri, ikinci yabancı dil olarak İngilizce okutmanları ve ilgili alan
araştırmacıları için önemli katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sınav Yaklaşımı; Sınav Geçerliliği; Versant Testi
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YABANCI Dİ̇L OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİ̇LERİ̇N
YAZILARINDAKİ̇ SÖZ Dİ̇Zİ̇Mİ̇ ÜZERİ̇NE Bİ̇R ARAŞTIRMA
Niymet Bahşi1 * , Ayşe Ateş2
1
MEB
İnönü ÜNİVERSİTESİ
*Sorumlu yazar: niymet44@hotmail.com
2

Özet
Araştırma, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin A1’den C1 seviyesine kadar söz dizimi
bakımından nasıl bir gelişme gösterdiklerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın yöntemi,
olayları, olguları doğal koşulları içerisinde incelemeyi hedefleyen alan araştırmasıdır. Araştırmada
tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İnönü Üniversitesi Türkçe Eğitim
Merkezi’nde düzeyinde öğrenim gören 30 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin sınav
kâğıtları A1’den C1 seviyesine kadar incelenerek öğrencilerin kullandıkları bu cümle türlerinin
seviyelere göre farklılaşıp farklılaşmadığı tespit edilecektir. Öğrencilerin cümleleri ögelerine
ayrılacak, yüklemleri fiil veya isim olması bakımından incelenecektir. Böylece cümlelerin yüklemin
yeri bakımından dizilişleri de ortaya konacaktır. Bu çalışmada bu yöntem ile elde edilen bulgular,
istatistiksel tekniklerle değerlendirilecek ayrıca verilerin değerlendirilmesi aşamasında tanımlayıcı
istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde hesapları da kullanılacaktır
Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Söz Dizimi, Cümle.

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ AMACIYLA AVRUPA
ORTAK BAŞVURU METNİ (CEF) KAZANIMLARI BAZ ALINARAK
HAZIRLANMIŞ A1, A2 SEVİYE KİTAPLARININ KULLANIMINDA 610 VE 11-15 YAŞ SURİYELİ ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI PROBLEMLER
Mesut Gün1 * , Cihan Önder Günay1
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
*Corresponding author: mesutgun@nevsehir.edu.tr
Özet
Bu çalışmanın temel amacı Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi hususunda karşılaşılan
problemler ve bu alanda kullanılan kitapların yeterlilik düzeylerini saptamaktır. Çalışmanın dayanak
noktası ise Avrupa Ortak Başvuru Metni ve bu metne ait kazanımlar olarak belirlenmiştir. Son
dönemde Ortadoğu’da yaşanan göç hareketleri neticesinde misafir ettiğimiz Suriyeli bireyler ve
özellikle onların çocuklarının ortak bir yaşam alanı kurmaları ve bireysel anlamda ayakta
durabilmelerini sağlamak ve bu çocuklara hak ettikleri bir gelecek sunmak adına yürütülen projeler ile
önemli adımlar atılmıştır. Bu bağlamda yapılan çalışma, 6-10 yaş dil öğrenicisinin sahip olması
gereken kazanımların sınırlılıkları ve alanda bulunan eksiklerin tespiti üzerine şekillendirilmiştir.
Çalışma, Avrupa Ortak Başvuru Metni çerçevesinde Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğreniyorum Ders
Kitabı A1.1 ve A1.2 kitapları ve Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğreniyorum A1 Çalışma Kitabı
incelenerek kazanımların 6-10 ve 11-15 yaş dil öğrencisinin hazır bulunuşluk, geçmiş yaşantıları ve
ihtiyaçları gözetilerek şekillendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda ise anadil öğrenimini Arap alfabesi
ile gerçekleştirmiş bireylerin hedef dile ulaşma anlamında yaşadıkları temel problemlerin ortadan
kaldırılması amacına yönelik olarak Türkçe öğretiminde 6-10 yas ve 11-15 yas ihtiyaçları gözetilerek
yeni materyallerin oluşturulması gerektiği ortaya konulmuştur.
Keywords: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Avrupa Ortak Başvuru Metni, Yunus Emre
Enstitüsü Ders Kitapları, Suriyeli Çocuklar
1
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YAPAY ZEKA, NANO ROBOTLAR VE İ̇NSANSIZ ARAÇLAR
HAKKINDA HALKLA İ̇LİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI
ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Engin Meydan1 *
1

Çaakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
*Sorumlu yazar: enginmeydan@comu.edu.tr

Özet
Son yüzyılda elde edilen veriler, ispatlanan teoremler, bulunan madeni kaynaklar gibi birçok etmen
sonucunda bilim ve teknoloji belirli seviyelere gelmiştir. 1959 yılında ünlü fizikçi Richard Feynman
Amerikan Fizik Derneğinde yaptığı bir konuşma da atomların istenildiği gibi kullanılabilmesi,
diziliminin gerçekleşebilmesi mümkün olabileceğini öne sürmüştür. O yıllarda anlaşılamayan bu
kavram 1990’lı yıllarda anlaşılmaya başlamış ve nanoteknolojik malzemelerin doğuşu gerçekleşmiştir.
Nanoteknolojinin gelişimi ile birlikte yapay zekaların, devamlı kayıt altında olan, öğrenebilen nano
robotların ve bunların paralelinde insansız kara, hava, deniz gibi bir çok ortamda kullanılabilen
araçların üretilmesi başlamıştır. Günümüzde her an yeni bir teknolojik gelişimin gerçekleştiğine şahit
olmaktayız ve bu teknolojik gelişmeler nano boyutlarda devam etmektedir. Ezine Meslek yüksek
okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencileri yapay zeka, nano robotlar ve insansız araçlar
hakkındaki görüş ve önerileri soruldu. Elde edilen veriler tablolar halinde verildi. Toplumumuzun bu
tür teknolojik gelişimlere ne kadar açık olduğu nelerden haberdar olduğu ve ne kadar kullandığı tespit
edilmeye çalışıldı.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Nanoteknoloji, Yapay Zeka, Nano Robot, İnsansız Araç
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YEDİ İ̇KLİM TÜRKÇE VE İ̇STANBUL KİTAPLARINDA YER ALAN
SOMUT VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Fatma Üçler 1 *
1

Kocaeli üniversitesi
*Sorumlu yazar: fatma.ucler@hotmail.com

Özet
Kültür, bir topluluğu anlamlı hâle getiren en önemli varlıkların başında gelir. Kültür, somut ve somut
olmayan farklı birikimlerin ürünüdür. Diller ise yüzyıllar boyunca oluşan kültürün taşınması ve
toplumu yansıtması bakımından önemlidir. Türk dili de bu bakımdan oldukça özel bir yere sahiptir.
Kelimelerin oluşumu zengin deyim ve atasözlerinde bile kültürün yansıması görülmektedir. Bir dil
öğrenilirken kültürel kazanımlar da edinilir. Dil öğretiminde kültürel aktarım yadsınamayacak bir
öneme haizdir. Dil tek başına gramatik yapısıyla değil, o dili oluşturan milletlerin kültürel kodlarının
anlaşılmasıyla öğrenilir. Bu bağlamda biz de çalışmamızda, Yabancılara Türkçe öğretiminde
kullanılan, İstanbul ve Yedi İklim Türkçe kitaplarında kültürel mirasların nasıl yer aldığını tespit
edeceğiz. Söz konusu eserlerden İstanbul Kitabının A1-A2,B1-B2, C1 serisi ve Yedi İklim Türkçe
kitabının A1-A2, B1-B2, C1-C2 serileri incelemeye tabi tutulacaktır. Bu kaynaklar dil öğretimini
başlangıç seviyesinden alıp ileri seviyeye kadar taşımaktadır. Kültürel aktarım özellikle başlangıç
seviyesinden sonra adım adım artmaktadır. Türkçeyi öğretmek amacında birleşen bu iki kaynak,
kültürel aktarım ve dil öğretimine bakış açıları ile çeşitli farklılıklar arz etmektedir. Değişik yönlerden
tahlil edilen bu eserlerin somut ve somut olmayan kültür aktarımlarını tespit, bu çalışmanın temel
noktasını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Somut Kültür, Somut Olmayan Kültür Mirası,
Yedi İ̇klim Türkçe, Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı İ̇stanbul.
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ZİHİNSEL İ̇MAJ OLUŞTURMA STRATEJİSİYLE DESTEKLENEN
ÇOKLU STRATEJİ ÖĞRETİMİNİN OKUMA GÜÇLÜĞÜ YAŞAYAN
BİR ÖĞRENCİNİN OKUMA VE ANLAMA BECERİLERİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Mustafa Kocaarslan1 , Şeyda Edı̇s1 *
1
Bartın Üniversitesi
*Corresponding author: seydaa.41@hotmail.com

Özet
Bu araştırmanın temel amacı zihinsel imaj oluşturma, paragrafın önceden dinletilmesi ve kelime tekrar
stratejilerinin birlikte kullanımının,okuma ve anlama problemleri üzerindeki etkisini incelemektir.
Araştırmanın katılımcısını yapılan ön değerlendirme sonucunda sınıf düzeyine göre önemli ölçüde
okuma ve anlama problemleri yaşayan bir ikinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Durum çalışmasıyla
gerçekleştirilen araştırmada, geliştirilen bir okuma programı yoluyla 8 haftalık öğretim
gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte her iki araştırmacı da aktif rol almıştır. Öğrencinin her bir oturumdan
sonra okuma akıcılığı ve okuduğunu anlama becerisi değerlendirilerek kaydedilmiştir. Okuma
akıcılığının değerlendirilmesinde akıcılığın program temelli değerlendirilmesi yöntemi kullanılmıştır.
Sınıf düzeyine uygun bir metni sesli okurken bir dakikalık ses kaydı alınarak analizler
gerçekleştirilmiştir. Bu yolla bir dakikada okuduğu doğru kelime sayısı ve kelime tanıma yüzdesi
(doğru okuma oranı) hesaplanmıştır. Okuduğunu anlama ölçümlerinde ise metnin sesli okunmasının
ardından basit ve derinlemesine anlama sorularından oluşan açık uçlu sorular kullanılmıştır.
Araştırmanın sonucunda öğrencinin öğrencinin doğru okuma oranının arttığı ve okuduğunu anlama
düzeyinde belirgin bir ilerlemenin olduğu tespit edilmiştir. Zihinsel imaj oluşturma, paragrafın
önceden dinletilmesi ve kelime tekrar stratejilerinin birlikte kullanımının,okuma ve anlama
problemlerini gidermede etkili olduğu gözlenmiştir. Araştırmanın bulguları ışığında uygulayıcılar ve
araştırmacılar için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Keywords: Okuma ve Anlama Problemleri, Zihinsel İ̇maj Oluşturma, Kelime Tekrar Stratejisi,
Paragrafın Önceden Dinletilmesi
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“BİR PUDİNG HİKAYESİ” İ̇SİMLİ ÇOCUK KİTABININ İ̇ÇERİĞİNİN
ÇOCUK EĞİTİMİNE DAİR İ̇ÇERDİĞİ MESAJLAR YÖNÜNDEN
İ̇NCELENMESİ
Bilge Bağcı Ayrancı1 *
1

Yozgat Bozok Üniversitesi
*Corresponding author: bilge.ayranci@bozok.edu.tr

Özet
Çocuk edebiyatı ürünleri Türkçe eğitimi açısından temel dil becerilerinin geliştirilmesinde temel
kaynaktır. Türkçe bir beceri dersi olmasından dolayı okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerisinin
geliştirilmesinde ders materyali olarak metinlere ihtiyaç duyar. Metin seçiminde metnin hem şekilsel
hem de içerik yönünden pek çok kritere uyması beklenir. Metin seçiminde metnün türü, metnin
içerisinde bulunan kelime hazinesi, metnin verdiği mesajlar önemlidir. Metin içerisindeki mesajların
eğitimsel bakımdan hem evrensel hem de ulusal kültüre uyması beklenir. Aynı zamanda içerik
çocuğun dikkatini çekecek nitelikte olmalıdır. Araştırma nitel araştırma yöntemi kullanılarak
şekillenmiştir. Bu araştırmada Şebnem İşigüzel’in yazdığı birinci baskısı Can Sanat Yayınları
tarafından 2017’de yayınlanmış olan Bir Puding Hikayesi isimli çocuk kitabı içeriğindeki mesajlar
yönünden doküman analizi tekniği ile araştırmacı tarafından incelenmiştir. İçerikteki mesajların
değerlendirilebilmesi adına çocuk edebiyatına dair alan literatürü taranmıştır. Araştırmanın bulguları,
sonuçları ve önerileri sadece bu kitap açısından değil çocuk edebiyatı ürünlerinde dikkat edilmesi
gereken noktalara dikkat çektiği için tüm çocuk kitaplarını kapsar niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, Türkçe Eğitimi, Kitap İnceleme
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HAMZA-NÂME METİNLERİNDE RÜYA MOTİFİ
Muhammet Yelten1 *
1
İstanbul Arel Üniversitesi
*Corresponding author: muhammetyelten@arel.edu.tr

Özet
Hamza-nâme Metinlerinde Rüya Motifi” Rüya; uykuda zihinden geçen hayal dizisidir. Rüya ilk
çağlardan beri insanları meşgul etmiş ve insanlar da gördükleri rüyaları yorumlayarak birtakım
manalar çıkarmaya çalışmışlardır. Bazı kültürlerde rüyada görülenlerin uyanıkken yaşananlar kadar
gerçek olduğu kabul edilir. Geleneksel özelliklerle ifade edilen rüyalar, toplumsal kültürün
uzantılarıdır. Rüyalardaki semboller bireyin yaşadığı olaylar olabileceği gibi sözlü anlatılarla
şekillenen geçmişin izlerini de taşıyabilirler. Bu çerçevede rüyalar psikolojik boyut yanında, kültürel
değer ve nitelikleri içine alan toplumsal bir değer de kazanırlar. Türk edebiyatında rüya motifinin
önemli bir yeri vardır. Köklü bir maziye sahip olan Türk dili ile vücut bulmuş destanlarda, halk
hikâyelerinde ve âşıklık geleneğinde rüyanın yeri büyüktür. Türk destanlarının tamamlanması
aşamasından itibaren yazılı kaynak olarak karşımıza çıkan Hamza-nâme rüya motifi bağlamında
elverişli bir konuma sahiptir. Başlangıçta anonim olarak görülen Hamza-nâme külliyatı 14. yüzyıldan
itibaren yazılı metinler halinde karşımıza çıkmaktadır. 72 ciltten oluşan eserin birinci cildinde yer alan
rüyalar bildirimizin konusunu teşkil etmiştir. Dolayısıyla bildirimizde İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Nadir Eserler Kütüphanesinde 2789 numara ile kayıtlı Hamza-nâme metninde anlatılan
rüyaların işlevleri incelenmiştir. Hamza-nâme metinleri edebiyatımızda dinî zeminli halk hikâyeleri
grubu içinde yer alırlar. Bu metinlerde rüyalar, olaylar zincirinin önemli halkasını teşkil ederler.
Rüyalarda, hikâye kahramanına yardımcı olan din büyükleri rüyaların inandırıcılığını arttırır ve açık
bir mesaj olarak algılanma konumuna getirir. Metindeki rüyalar genellikle de “müjdeleme, korkutma,
uyarma, haber verme” gibi fonksiyonları üslenirler.
Anahtar Kelimeler: Hamza-Nâme, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Destan, Rüya.
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A DESCRIPTIVE MICRO-LEVEL ANALYSIS OF LEASE CONTRACTS
OF REAL ESTATES
Ayşegül Angı1 *
Marmara Üniversitesi
*Sorumlu yazar: aangi@marmara.edu.tr
1

Abstract
Ordinary people are exposed to and expected to understand legal language in their daily life; for
example, when they sign a contract in order to use a credit card or to lease a real estate. Legal
language has been the focus of attention and examined by the linguists and legal experts. The
translation of legal texts has been one of the centres of attraction in the specific field of translation as
well. When foreigners lease properties in our country, they demand contracts to be officially translated
into English although the common practice is that lease contracts in Turkish should be presented in the
written format and signed by the parties; thus, the contract terms become effective. Since the number
of the studies on the translation-oriented linguistic features of the legal texts, more specifically lease
contracts, is limited, Turkish and English legal languages peculiar to this specific genre have been
analysed in this study. A micro-level approach is pursued to describe the linguistic (more specifically
lexical and syntactic) features of lease contracts which are drawn up for the foreign lessees residing in
Turkey. The corpus includes three contracts obtained from different sources. Upon analysing the
corpus, it has been concluded that this quasi-legal genre embraces both legal and plain langauges
where the impersonal approach (with pronouns, common nouns, and so forth) together with the
archaic words are the most striking features.
Keywords: Özel Alan Çevirisi, Hukuk Dili, Kira Sözleşmeleri.

ADİ̇L YAKUBOV'UN KÖHNE DÜNYA ADLI ROMANINDA TARİ̇HÎ
GERÇEKLİ̇Ğİ̇N TEMSİ̇Lİ̇
Ayşegül Ergişi1 *
Lefke Avrupa Üniversitesi, KKTC
*Sorumlu yazar: aysegulergisi@gmail.com
1

Özet
Adil Yakubov (1926-2009) Özbek Edebiyatına roman, hikâye ve tiyatro türlerinde yazdığı eserlerle
katkıda bulunmuş bir yazardır. Yakubov, Uluğbey’in Hazinesi (1974) adlı romanından sonra Köhne
Dünya (1982) adlı romanıyla da tarihî bir gerçekliği edebî alana taşır. Yazar bu kez Gazneli
Mahmud'un saltanat yıllarını, Birunî ve İbni Sinâ'nın yaşamlarını, iki bilim insanının bilime katkılarını
anlatır. Tarihî romanı konu edinen akademik çalışmalarda genel olarak tarihî gerçekliğin hâlihazıra
kurmaca formunda ne ölçüde aktarıldığı sorusuna cevaplar aranmaktadır. Bu yazıda tarihî kişiler ve
olayların Köhne Dünya'da nasıl işlendiği ortaya çıkarılacaktır. Eserde din ve siyaset eleştirisi
yapılırken bilimin üstünlüğü öne çıkarılır. Gazneliler tarihinde güçlü ve başarılı sultanlar olarak adları
geçen kişiler adaletsizlik ve siyasî entrikaların özneleri olarak betimlenir. Ayrıca Karmatîlik tarikati
mensupları adaleti savunan kişiler olarak gösterilir. Bu yönleriyle Köhne Dünya, tarihî gerçekliğin
farklı boyutlarını edebiyatın sunduğu olanaklarla yeniden anlatan bir romandır.
Anahtar Kelimeler: Tarihî Roman, Tarihî Gerçeklik, Adil Yakubov, İ̇bni Sina, Biruni
II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 72

AHMET HAŞİM'İN ŞİİRLERİNDE KOZMİK NARSİSİZM
Dilek Çetindaş1 *
1

Erzurum Teknik Üniversitesi
*Sorumlu yazar: dilekcetindas@hotmail.com

Özet
Fecr-i Atî şiirinin en önemli ismi şüphesiz Ahmet Haşim'dir. Yalnızca edebî yeteneği değil, hayat
karşısındaki durumu da onu farklı bir alana taşır. Haşim'in biyografisinin, edebî şahsiyetinde neden
olduğu derin çatlak, onun sanatının kaynağı olan ızdırabını tetikler ve tam da bu nedenle onun şiiri,
psikanaliz okumaları ve psiko-mitik okumalar bakımından, araştırmacılara önemli malzemeler verir.
Özellikle onun ateş ve su ile olan ilişkisi, eserlerinde yer verdiği derinlik algısı ve kurguladığı ütopik
alemler, şiirinin defalarca yorumlanabilir olmasını, hakkında güncelliğini her zaman koruyan
çalışmalar yapılabilmesini sağlar. Bu bildiride narsisizm ve edebiyat ilişkisine değinildikten sonra,
kozmik narsisizm kavramı açıklanacak ve Haşim'in şiirleri bu kavram üzerine yorumlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ahmet Haşim, Kozmik Narsisizm, Psiko-Mitik Okuma, Bachelard

ÇANAKKALE YÖRESİ̇NDE MANEVİ̇ Zİ̇YARET YERLERİ̇
Mehmet Ali Yolcu1 *
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
*Corresponding author: mehmetaliyolcu@comu.edu.tr

Özet
Çanakkale yöresinde, Anadolu tarihinin en eski dönemlerine ışık tutabilecek birçok ören yeri ve tarihi
yapının bulunması, Anadolu’nun Türkleştirilmeye başlandığı zamanlardan beri Türk tarihi mirasının
inşa edilmiş olması bu coğrafyayı hep bir ilgi merkezi olarak gündemde tutmuştur. Yörenin tarihi
dokusu içindeki ziyaret mekânları olarak sayılabilecek en önemli alanlar şüphesiz Gelibolu Tarihi
Milli Parkı’nda bulunan anıt ve şehitliklerdir. Bunun yanında, Osmanlı döneminden kalma bazı önemli
devlet adamlarının, tarikat mensuplarının, yazar ve şairlerin kabirleri de Çanakkale sınırlarında
bulunmaktadır. Halk bilimi kadroları içerisinde manevi ziyaret yerleri sınıflaması dâhilinde incelenen
yerler, tüm bunlardan ayrı olarak, etrafında bir dinsel-büyüsel uygulamanın oluşturulduğu
mekânlardır. Bu bakımdan saha çalışmaları esnasında pek çok türbe, yatır, kabir, makamla
karşılaşılmış olunmasına rağmen etrafında dinsel-büyüsel pratiklerin uygulandığı yerler çalışmanın
kapsamı içerisine alınmıştır. Çalışmada, çevresinde dilek, adak, kurban gibi çeşitli uygulamaların
gerçekleştirildiği ziyaret yerleri halk bilimi disiplini çerçevesinde incelenmiştir.
Keywords: Folklor, Ziyaret Yerleri, Ziyaret Fenomeni, Kutsal
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KARABAĞ HALK TÜRKÜLERİ̇Nİ̇N VE DANSLARININ
ÖZELLİ̇KLERİ̇
Sönmez Abbaslı1 *
1

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü
*Sorumlu yazar: sonmezabbasli@gmail.com

Özet
Çokasırlılık tarihe dayanan Azerbaycan halk müziği eski olduğu kadar da zengindir. Müzik, bizim
yaşamımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Halkın yaşamı, geçimi, emek ve çabaları ile ilgili olan bu
şarkıların daha eskilerden çiftçilerin günlük hayatındakı zahmetini, gam ve tasalarını hafiflettiği bilime
malumdur. Azerbaycan halkının eski müzik kültürüne sahip olmasını kanıtlayan tarihi, arkeolojik ve
etnografik kaynaklar mevcuttur. Kaynaklarda, Miladi V-III yüzyıllarda Bakü yakınlarında ─ Gobustan
denilen bölgede kaya taşları üzerinde birkaç “müheqqeq” bulunduğunu ve onların da birinin toplu
dans oyununu ─ "Yallı" oyununu andırdırır. Azerbaycan halk müziğinin sosyal yaşayışını yansıtan
değerli kaynaklara hem "Dede Korkut Kitab”ında, hem de bir çok efsane ve rivayetlerde de
karşılaşıyoruz. Genellikle, müzikten bahsettiğimizde ilk akla gelen müziğin anavatanı olan Karabağ ve
Şuşa`dır. Bu bölgenin yetiştirdiği Üzeyir, Bülbül, Cabbar Garyağdıoğlu, Niyazi, Fikret Amirov gibi
ustadlar Karabağ'ın Azerbaycan müzik sanatındaki yerini belirlemişlerdir. Üzeyir`in, Bülbül'ün,
Seyid`in, Han'ın vatanı, halk arasında yaygın olan "Karabağ Şikestesi" gibi muğam tarzındakı müzik
örneğinin ilk beldesi daha geçen yüzyıllardan dikkat merkezinde olmuştur. "Eğer biri okumayı
beceremiyorsa, demek ki, o Şuşalı değildir", "Kafkasya`ya sanatçıları, şiirleri, şarkı ve müziği ile
tanınan Şuşa vermiştir", "Şuşa- Kafkasya'nın İtaliyası`dır" diyenler hiç de yanılmamışlar. Çeşitli
bayramlar, büyük toplantılarla ilgili meydanlarda gerçekleştirilen halk oyunlarının, spesifik olarak,
"Yallı" halk oyununun Azerbaycan'da yaygın olduğu bölgeler içerisinde Tovuz, Karabağ yöresine aid
seçeneklerin de bulunduğu doğrulanmıştır. Kolektif halk oyunu olan "Yallı'nın ilginç bulunmasının
temel nedenlerinden biri burada erkeklerle beraber kadınların da katılımıdır. Karabağ halk müziğini
araştırırken dört ana motifin hakim olduğunu görmek mümkün:1) Karabağ'ın muhteşem doğası 2)
Sevgi, aşk konusu 3) Kahramanlık, cesaret gösteren halk şarkıları 4) Farklı temalarda halk şarkıları
Makalede bu meseleler de dikkata alınacak.
Anahtar Kelimeler: Dans, Halk Türküleri, Karabağ, Muğam, Müzik
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EDEBİ̇YAT EĞİ̇Tİ̇Mİ̇NE DAİ̇R BAZI SORU(N)LAR
Ertan Engin1 *
1

Necmettin Erbakan Üniversitesi
*Sorumlu yazar: uengin@gmail.com

Özet
Yüksek öğretim, bireyin zihninin ve kişiliğinin şekillenmesinde önemli rol oynama potansiyeline sahip
bir süreçtir. Ancak onun, yüzyılların birikimiyle oluşmuş temellerinde günümüz dünyasının ‘bu ne
işime yarar?’ sorusuyla karşımıza çıkan pra(gma)tik mantığının açtığı gedikler ve bu temeller üzerine
bıraktığı soru işaretleri hem hocaları hem de öğrencileri düşündürmesi gereken çok önemli bir
meseledir. Bunun sonucunda ortaya çıkan kuru ve tek boyutlu bakış, pozitif bilimlere/tabiat
bilimlerine kıyasla edebiyat eğitiminin de içinde yer aldığı beşeri bilimlerde daha da sakil bir biçimde
görünür olmuş ve edebiyat eğitiminin kökeninde yer alan felsefeyi zedeleyecek noktalara ulaşmıştır.
Edebiyat bölümleri de diğer bölümler gibi verdiği diplomayla kişinin bir meslek edinmesinde gerekli
şartı sağlar. Ancak bu gerekli şart, bugün gittikçe yeterli şart olarak da görülür oldu. Oysa eğitimi
süresince sanatı ve sanat-insan ilişkisini, edebiyat eserinin kendisine verebileceklerini alma yollarının
neler olabileceğini kafasında sorunsallaştırmamış bireyler yalnızca meslek sahibi olarak kalıyor,
sanatın penceresinden dünyayı ve insanı yorumlama kaygısının uzağına düşüyorlar. Bu tebliğde; sanat
eserini tecrübe edişimize ve yukarıda belirtilen, analizi esasen felsefe ve sosyoloji alanına giren
pra(gma)tik mantığın oluşumuna değil yan etkilerine değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Edebiyat, Yorum, Yüksek Öğretim.
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KÜLTÜREL YABANCILAŞMA SORUNU BAĞLAMINDA YUSUF
ATILGAN’IN AYLAK ADAM ADLI ROMANI
Kemal Erol1 * , Yakup Ulusal2
1
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi (MEB)
*Corresponding author: ekemal@yyu.edu.tr
2

Özet
Yusuf Atılgan (1921-1989), Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önde gelen yazarlarındandır.
Romanlarında psikolojik ve kültürel yabancılaşma ile yalnızlık temasını başarıyla işleyen Atılgan,
modern anlatımın üstün örneklerini de vermiştir. Yusuf Atılgan Türk romanına yapısal, tematik, tip ve
karakter bakımından büyük yenilikler getirmiştir. “Bireyin yalnızlığı” ve “yabancılaşma” sorunu
yazarın Aylak Adam (1959) adlı romanının merkezî konularını oluşturur. Atılgan, Aylak Adam’ına
tutunamayan, aylak, düzene dâhil olmak istemeyen, işlevsiz kalmış sistemi sorgulayan insan tipini
getirmiştir. Bu yönüyle yazar, kendi kişiliğini yabancı rolündeki roman karakterine uyarlamış bir
aydındır. Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam’ı, dört ayrı bölüm hâlinde yazılmıştır. Kitabın söz konusu
bölümleri, mevsimlerin isimlerinden oluşmaktadır. Bireyin kendine ve topluma yabancılaşmasını konu
edinen eser, başkahramanı C’nin içinde bulunduğu arayış üzerine yazılmıştır. Bir adı bile bulunmayan
kahramanın sadece C. olarak anılması, kendisini ait hissetmediği dolayısıyla iletişime bile geçmediği
toplumdan düşünsel ve duygusal olarak kopuk olmasına dayanır. Tarama ve inceleme modelinde ele
aldığımız bu çalışmada alan yazını tarama ve metin çözümlemesi yöntemine bağlı kalınmıştır. Amaç,
yabancılaşma sorunu bağlamında Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam adlı eserini genel özellikleriyle
tanıtmak; romanı yabancılaşma sorunu, kültürel yozlaşma ve bireysel yalnızlık temaları temelinde
incelemek ve psikososyal değerini ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Yusuf Atılgan, Aylak Adam, Yabancılaşma, Yalnızlık

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 76

TARİHE ESTETİK ŞEKİL VEREN YAZAR: HASAN ERDEM'İN
SANAT VE EDEBİYAT GÖRÜŞÜ
Serkan Gökbulut1 *
1
Gaziantep Üniversitesi
*Corresponding author: serkangokbulut@outlook.com

Özet
Hasan Erdem tarihî romancılığın günümüzde yaşayan önemli temsilcilerinden biridir. Bu çalışmanın
amacı Hasan Erdem’in romancılığı, sanata ve edebiyata bakışı ve tarihî roman görüşleri hakkında bilgi
vermektir. Çalışmamızın giriş kısmında kısaca Hasan Erdem’in sanatının oluşumundaki faktörlerden
ve eserlerinden bahsedilmiş ardından romancılığını daha iyi anlayabilmek açısından onun yazarlık
serüvenine yer verilmiştir. Bu kısımlardan sonra çalışmamızın asıl konusu olan Hasan Erdem’in
sanatı, romancılığı, edebiyat ve tarihî roman görüşleri açıklanarak bir sonuca varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hasan Erdem, Türk Edebiyatı, Tarihî Roman.

TÜRK ÇEVİ̇Rİ̇ GENÇLİ̇K YAZININDA İ̇DEOLOJİ̇ (1960-1980)
Ümmügülsüm Albiz1 *
1

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
*Corresponding author: ualbiz@kmu.edu.tr

Özet
1960-1980 yılları Türk çeviri yazını açısından olduğu gibi Türk çeviri gençlik yazını bakımından da
oldukça önem arz eden gelişmeler içermektedir. Ülkedeki sosyo-politik ortam, 1968 öğrenci
hareketleri, bu hareketlerin öncesinde ve sonrasındaki yayıncılık faaliyetleri, ülkede kendiliğinden bir
gençlik yazını ve çeviri gençlik yazını oluşması bakımından uygun ortamı hazırlamıştır. Gençlik
yazınının oluşmasında gençler tarafından oluşturulan ve gençlik temalı yazılan yayınların artması ve
mevcut yayınlarda dönemin siyasi ideolojik kapsamlı yayın içerikleri belirleyici olmuştur. Bu
dönemde çeviri gençlik yazınında çevirinin ideolojinin bir iletişim aracı haline gelmesinde çeviri
eserler, yayınevleri, dergiler önemli rol oynamışlardır. Söz konusu çalışma kapsamında da dönemin
çeviri gençlik yazını, panoramik bir bakış açısıyla verilerek kısaca çeviri gençlik yazını hakkında fikir
vermek amaçlanmaktadır. Tarihsel araştırma yönteminin verilerinden ve betimsel araştırma
yönteminden faydalanılarak oluşturulan çalışma, dönemin önemli figürü olarak ortaya çıkan genç
kavramının ve genç kavramı ile gencin kendini ifade etme şeklinin sonucunda oluşan çeviri gençlik
yazının ideolojik kapsamda tartışma konusunu oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: 1960-1980 Türk Çeviri Yazını, İdeoloji, Gençlik Yazını,
Çeviri Eserler, Yayınevleri, Dergiler
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TÜRK ÇEVİRİ YAZINI YAYINCILIK FAALİYETLERİNDE İ̇DEOLOJİ
(1960-1980) VE LEFEVERE’NİN PATRONAJ KAVRAMININ
ANLAŞILMASI
Ümmügülsüm Albiz1 *
1

Karamanoğlu mehmet bey üniversitesi
*Sorumlu yazar: ualbiz@kmu.edu.tr

Özet
İlk kez Fransız Tracy tarafından ileri sürülen ve “düşünceler bilimi” olarak tanımlanan ideoloji,kelime
manasıyla ilk günkü ortaya çıkış amacından oldukça uzaklaşmış olmasından dolayı net bir tanımsal
çerçeveye sahip olamasa dahi belli bir öğretinin, belli bir fikrin ürünü olarak yorumlanabilir. Sabit bir
fikri ya da öğretiyi sahiplenmek, uğruna mücadele vermek ideolojik bir tutumun sonuçları arasında
değerlendirilebilir. İdeolojik çağ, ideolojik dönem olarak nitelendirilen Türk çeviri yazını açısından
önemli doneleri içeren 1960-1980 yılları, hem dönemin siyasi-ideolojik yüzünü aydınlığa çıkarmak
hem de siyasi- ideolojik öğretilerin çeviri yayıncılığında nasıl bir yönlendirici etki yaptığını ortaya
koymak açısından incelenmeye değer bir kesittir. Dönemin ideolojik ruhunun çeviri yayıncılığına da
yansıdığı iddiasını desteklemek adına yayınevi sahiplerinin söylemleri ve yayıncılık faaliyetleri
inceleme konusu edinilerek Lefevere’nin manipülasyon yaklaşımının öğretilerinden biri ve oldukça
önemlisi olan patronaj kavramının verileri ile açıklanmaya çalışılacaktır. Betimsel olan bu çalışmada
tarihsel araştırma yöntemlerinden ve yer yer söylem analizinden faydalanılacaktır. Amaç dönemin
yayınevi sahiplerinin belli bir ideoloji uğruna yayıncılık yaptıklarını ortaya koymak ve objektif
yayıncılık anlayışından uzaklaşarak dönemin ideolojik ruhunun baskın gücü altına girdiklerini
göstermektir.
Anahtar Kelimeler: İdeoloji, 1960-1980 Türk Çeviri Yazını, Yayıncılık, Lefevere, Patronaj

TUVA ATASÖZLERİNDE GEÇEN HAYVAN ADLARINA DAİR SÖZ
VARLIĞI İ̇NCELEMESİ
Fatoş Karadağ1 *
1

Çukurova Üniversitesi
*Corresponding author: fatoskaradag@cu.edu.tr

Özet
Atasözleri geçmişten günümüze bir toplumun deneyimlerinden yararlanarak ortaya koyduğu
kalıplaşmış sözlerdir. Atasözleri, toplumun yaşayış algısının dile yansıdığı edebi ürünler olması
bakımından söz varlığı çalışmaları için önemli bir veri kaynağı niteliği taşımaktadır. Söz varlığı
çalışmalarında dilin çekirdek sözcük dağarcığını belirlemek noktasında temel söz varlığının tespiti son
derece önemlidir. Temel söz varlığı, bir dilde en az değişime uğraması beklenen çekirdek
sözcüklerden oluşmaktadır. Aynı şekilde atasözleri de yaşamda sıkça kullanılması sebebiyle az
değişime uğramış olması beklenen dilsel ögelerdendir. Bu çalışma kapsamında da temel söz varlığının
bir parçası olan hayvan adları atasözlerinden taranarak tespit edilmiş ve incelenmiştir. Eski Türkçe ile
eskicil özellikler taşıması bakımından ortak özellikler taşıyan Güney Sibirya Türk dillerinden olan
Tuvacaya ait atasözlerinde geçen hayvan adlarının görünümü ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tuvaca, Söz Varlığı, Atasözleri
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DOĞAL İ̇PEK ÜZERİ̇NE BOYAMA VE BASKI ÇEŞİ̇TLERİ̇
Naile Rengin Oyman1 *
1

Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
*Sorumlu yazar: renginoyman35@gmail.com

Özet
Giyim maddeleri arasında yer alan doğal ipek, yüzyıllardır önemi ve güzelliğini korumaktadır. Doğu
ülkelerinden batıya yayıldığına inanılan doğal ipeğin ilk bulunuşu ve dünyaya yayılışı hakkında, doğu
ülkeleri var olan öykü ve masallarıyla, bu malzemeyi sahiplenirler. Batı ülkeleri ise bu malzemenin
sanat bakımından ait olduğu değeri ancak kendi çabaları sayesinde bulunduğunu göstermeye çalışırlar.
Doğal ipek tarihte ilk önce Uzak doğu’da bulunmuştur. Zamanı kesin olarak bilinmemekle birlikte,
Hotan adındaki Türk kenti, ilk ipekli kumaşların yapıldığı yer olarak kabul edilmektedir. Çok eski Çin
yazılı kaynakları, ipeğin ve ipekli kumaşların Çin’de öteden beri bilindiğini göstermektedir. Doğal
ipek boyama da ilk olarak, 2. yüzyılda, mumlu boyama tekniği kullanılarak Hindistan’da görülmüştür.
Türkiye’de yapılan araştırmalar sonucunda Doğu Anadolu ve Orta Anadolu’da çok basit ve ilkel batik
parçalarına rastlanmıştır. Bu yörelerdeki insanlar, süpürge ve kiraz dallarının balmumuna batırarak
kendi dokumuş oldukları ipekli ve pamuklu kumaşlar üzerine bezemeler yapmışlardır. Kullandıkları
boyalar ise doğadan elde edilmiş, bugün bile değeri çok yüksek bitki boyalarıdır. Doğal ipeğe ham
renginin dışındaki renk ve renkler olgusu ile gerek görsel açıdan, gerek ticari sürüm açısından çeşitli
efektler sağlanır. Bu efektler boyama ve baskı teknikleri ile oluşur. Tarihsel gelişimi içersinde
incelendiğinde, Rezerve Boyama (Batik, Plangi, İkat), tarihsel süreci yeni sayılan Güta (Gutta) tekniği
(Kontur, Sulu boya, Tuz teknikleri), Baskı (El, Makine baskısı) teknikleri olarak çeşitlendirilebilir.
Bildiride, tarihsel süreçte, doğal ipek üzerine özellikle elle yapılan boyama ve baskı çeşitleri,
örneklerle teknik ve sanatsal özellikleriyle açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: İpek, Boyama, Baskı, Batik, Doğal İpek
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HASAN KARACADAĞ’IN DABBE SERİ̇Sİ̇NDE KORKUNUN
İ̇KONOGRAFİ̇Sİ̇
Tuğba Elmacı1 *
Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi
*Sorumlu yazar: tugbaelmaci@comu.edu.tr
1

Özet
Türk sinema tarihine bakıldığında komedi ve melodram en ağırlıklı iki tür olduğu görülmektedir
Korku türü sinema tarihimizde bir kaç başarısız denemeden sonra pek rağbet görmemiştir. Fakat son
15-20 yılda Türk sinemasında tarihinde görülmediği kadar korku türünde film çekilmektedir. Örneğin
sadece 2017 yılında vizyona giren 28 tane korku filmi vardır. Peki yıllar sonra korku turu nasıl oldu da
Türk sinemacılarının ve de seyircisinin ilgisini çekti? İlk olarak Hasan Karacadağ’ın 2005 yılında
çektiği Dabbe adlı filmi bir anda 500.000 izleyici aşınca Türk korku sineması adına bir milat da
başlamış oldu. Dabbe filmi Hasan Karacadağ’ın Japonya’da aldığı sinema eğitiminin izlerini taşıyan (
çekim teknikleri, teknoloji temalı korkusu) fakat yerel korku unsuru olan cinleri senaryoya yedirerek
korkutmayı başaran ilk filmi olmuştur. Bu bağlamda Türk sinema tarihinde korku türü ya da korku
sineması diye bir alan açılmışsa bunun büyük bir orandaki başarısı Hasan Karacadağ’a aittir. Hasan
Karacadağ’ın yerel korku imgeleri olan cin, cin çıkartma, büyü ve büyü bozma gibi temaları ile örülü
senaryoları Türk korku sinemasının en temel kodlarını oluşturmuştur. Bu çalışmada, Hasan
Karacadağ’ın seri halde çektiği yedi tane Dabbe filmiyle sinema tarihinde koyduğu miladın korku
sineması kapsamında, hem ikonografik hem de Türsel dönüşümünün Diğer yerel tür filmlerini nasıl
etkilediği ve bu ikonografinin dünyada nasıl bir karşılığı olduğu sorularının yanıtları aranmaya
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Korku Sineması, Türk Sineması, Hasan Karacadağ, Tür İ̇konografisi.
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KORKU Sİ̇NEMASININ COĞRAFİ̇ KOORDİ̇NATLARINDA TÜRK
KORKU Sİ̇NEMASININ YERİ̇
Tuğba Elmacı1 *
Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi
*Sorumlu yazar: tugbaelmaci@comu.edu.tr
1

Özet
Korku kavramı, sanatın alanına ilk olarak mitolojik öykülerle gitmiştir. Sinemaya ise diğer türlere göre
(melodram ve komedi) daha geç gelmiştir. Aslında sinema tarihinin bilinen ilk filmi olan
sinematografın mucidi Lumierre kardeşlerin “trenin gara girişi” (1895) adlı ilk çekimlerinin, sinema
salonunda yarattığı korku nedeniyle sinema tarihi, bilinenin aksine belge değil korku filmi ile
başlamıştır. Daha sonraki yıllarda ilgi gördüğü keşfedilen korku sineması; insanları, canavarlar,
şeytanlar, hayaletler, vampirler, mumyalar, polisiye gerilim, katillerle korkutmuştur. Holyywood
sineması, izleyicisini neden korkması gerektiği konusunda da eğitmiştir. Fakat ana akım sinemanın
üreticisi Hollywood dışında Avrupa, Hint ve Japonya gibi coğrafyalar da farklı temalarda korku
filmleri üretilmiştir. Bu anlamda yani Amerika kodları dışında korku sinemasının coğrafi olarak
farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Çünkü korku kavramı toplumsal inanış ve ritüellerde şekillenen
öğrenilmiş bir kavramdır. İçinde yaşanan toplumsal yapının coğrafyanın mitolojisinden dinine kadar
gündelik hayat hikayelerinde kendine has korku öğretisi vardır.Bu nedenle korku sineması
coğrafyadan coğrafyaya kendi koşullarının yaratır ve farklı imgeler üretir. Örneğin hollywood
mitolojiden ve hıristiyan öğretisinden getirdiği korkuların (hallowen, 13. Cuma vs.) mantıksal
çerçevede işlerken; Japonya, hayaletleri korku unsuru olarak daha geniş bir şekilde ele alır. Çünkü
Japon inanışında ölümden sonra ruh bedeni terk etse de arafta kalır. Ölen kişinin ruhunun arınması için
de yedi yıl boyunca törenler yapılmalıdır. Araftaki ölüye gereken saygı gösterilmezse hayalet olarak
gelip yarım kalan intikamını alır. 2000 yıllardan tarihinde hiç görülmediği kadar korku türünde film
sayısına ulaşan Türk sineması da diğer ülke ve kültürlerden farklı olarak dinden/batıldan aldığı korku
ögelerini keşfetti. 20 yıllık filmografide yerel korku imgeleri olan cin, büyü, fal gibi unsurların her
filmin hemen hemen en temel korku malzemesi olduğu görmektedir. Bu çalışma ile korku sinemasının
yerel bağları yani coğrafi koordinatlarının çıkartılması amaçlanmaktadır. Korku imgelerinin
coğrafi/kültürel olarak nasıl değiştiği ve geliştiğinin incelenmesi aynı zamanda da korku sinemasının
toplumsal Katarsis anlamında bir veri ortaya koyup koymadığı tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Korku Sineması, Türk Sineması, Hasan Karacadağ, Tür İ̇konografisi.
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ROMANIN BÜYÜLÜ GERÇEKLİĞİNDEN SİNEMANIN BÜYÜSÜNE:
LİFE OF Pİ YAŞAMIN GERÇEKLİĞİNDEN TELEVİZYONUN
GERÇEKLİĞİNE: SURVİVOR
Fatma Okumuş1 *
1

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü
*Sorumlu yazar: fokumus@anadolu.edu.tr

Özet
İnsan, yaşama katlanmanın ya da zaman geçirmenin birçok yolunu deneyimler. En çok bilinen
yollardan biri sanatla ilgilenmek; diğeri de oyunlara katılmaktır. Çalışma, her üretimde yaşamın
gerçekliğiyle yeniden yeniden oynandığı görüşünden yola çıkarken öncelikle sanat, yaşam, televizyon
ortamındaki “yaşamda kalma” temalı başlıkları taramıştır. Böylece sanatsal ortamda Life of Pi adlı
romanıyla filmi; yaşamda şaşırtıcı gazete haberleri; televizyonda da Survivor yarışması öne çıkmıştır.
Çalışma, yukarıda sözü edilen başlıklardaki “yaşamda kalma” temasını betimlemeyi amaçlamaktadır.
Bu amaçla başlıklar, Johan Huizinga’nın Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme alt başlıklı
Homo Ludens kitabındaki açıklamalar temel alınarak incelenmiştir. Sonuçta, özellikle “yaşamda
kalma” teması bağlamında gerçekliğin dönüştürülmesindeki oyunlara ilişkin yargılara varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Büyülü Gerçeklik, Homo Ludens, Life of Pi, Survivor.
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İDARENİN SORUMLULUĞU FİKRİNİN FRANSA’DA DOĞUŞU VE
TÜRK İ̇DARE HUKUKU DOKTRİNİNDE KABULÜ
Osman Safa Bursalı1 *
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
*Sorumlu yazar: osman.safa@aol.com
Özet
Avrupa’da orta çağ boyunca idari görevliler yaptıkları idari işlerden dolayı kralın önünde sorumluluk
sahibiydiler. Kral adına, zaman zaman idari görevliler hakkında yargısal faaliyetlerde de bulunan bir
kurum, daha ziyade idari veya istişari bir niteliğe sahip olagelmiştir. On yedinci yüzyılla beraber bu
kurum daha önce mahkeme önüne getirilmekte olan davaları da görmeye başlamıştır. Bu uygulama,
idare üzerinde kurumun bir denetim yapmasını sağlasa da idarenin faaliyetlerinden dolayı zarar gören
bireylerin, hukuk mahkemelerinin aksine, bir tazminat kazanabileceğine dair topluma garanti
vermemekteydi. Ancak Fransız İhtilali sırasında, bakanların ve kamusal otoritenin diğer ajanlarının
resmi görevlerinden dolayı Genel Meclis’e karşı sorumlu olması için teşvik edici bir durum vardı.
Günümüzde idare hukukunun esaslı meselelerinden biri olan idarenin sorumluluğu problemi gerek
Türk hukuk doktrininde gerekse mahkeme içtihatlarında tartışılmaktadır. Bu mesele etrafında öne
sürülen fikirler, yine hukuk öğretisinde ve mahkeme kararlarında yer bularak mevcut uyuşmazlıkların
halledilmesine yardımcı olmaktadır. İdare hukukundaki dönüşümlerin ve gelişimlerin alacağı
istikamete ışık tutacak çalışmaların ve görüşlerin varlığına daha fazla ihtiyaç duyulan günümüzde,
hukuk aleminde geçmişte yaşanan ve söylenenleri ele almak faydalı olacaktır. Bu tebliğde, Fransa’da
idarenin sorumluluğunun doğuşu ve Fransız İhtilali’nden günümüze kadar, idarenin ve mensuplarının
sorumluluğu teorisinin gelişimi üç safhada ele alınacaktır. Ardından idarenin sorumluluğu fikrinin
idare hukuku alanında yapılan çalışmalardaki yansımaları incelenerek Türk hukukunun bu çerçeve
içindeki durumunun başlangıç seviyesinde bir tasviri yapılacaktır. Tebliğde özellikle idarenin
sorumluluğuna ilişkin olarak yazılan akademik metinler tüketici olmayacak şekilde fakat farklı fikirleri
yansıtacak biçimde kullanılmıştır. Tebliğin bu kısmında takip edilen usul, belli başlı üç problemin
farklı yazarlarca nasıl değerlendirildiğini göstermek şeklindedir.
Anahtar Kelimeler: Idare Hukuku, İdarenin Sorumluluğu, Türk İdaresi, Fransız İdaresi, Hukuk
Doktrini
1
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİ̇Ğİ̇ MEVZUATI ÇERÇEVESİ̇NDE GEÇİ̇Cİ̇ İ̇Ş
İ̇Lİ̇ŞKİ̇Sİ̇ KURAN İ̇ŞVERENLER İ̇Çİ̇N GETİ̇Rİ̇LEN ÖZEL
YÜKÜMLÜLÜKLERİ̇N DEĞERLENDİ̇Rİ̇LMESİ̇
Ayça İ̇zmirlioğlu1 *
1

İzmir Demokrasi Üniversitesi
*Corresponding author: aycaizmirlioglu@hotmail.com

Özet
Türk Çalışma Mevzuatına 4857 sayılı İş Kanunu ile dahil edilmiş olan geçici iş ilişkisi, 4857 sayılı İş
Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlenmektedir. Ödünç iş ilişkisi olarak da ifade edilen geçici iş ilişkisi,
İş Kanunu m. 7’nin ilk fıkrası uyarınca, “özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi
içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle
kurulabilir.” Çalışmamızda, öncelikle İş Kanunundaki düzenleme bağlamında geçici iş ilişkisi kavramı
üzerinde durulacak ve geçici iş ilişkinin bağıtlanabileceği türler ile geçici iş ilişkisinin koşulları kısaca
açıklanacaktır. Akabinde ise, çalışmamızın konusunu teşkil eden İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı
bakımından işverenler arasında geçici iş ilişkisi kurulması hâlinde işverenlerin uyması gereken özel
yükümlülükler ayrıntılı olarak incelenecektir. Bu bağlamda, dayanağı 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu olan Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı veya Güvenliği Hakkında
Yönetmelik (İSGY) ile düzenlenen ve geçici iş ilişkisi kuran işverenlere yönelik hüküm altına alınan
maddeler tahlil edilecektir. İşaret edilmelidir ki, sözü geçen Yönetmelik geçici iş ilişkisi kapsamında
geçici çalışan kimselerin iş sağlığı ve güvenliği bakımından işyerindeki diğer çalışanlar ile aynı
düzeyde korunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışmamızda, 6331 sayılı Kanunun geçici iş
ilişkilerinde de uygulanması gerekli olan 16. maddesinde yer alan bilgilendirme yükümlülüğü gibi
önem arz eden birtakım maddelerin yanı sıra İSGY’nin geçici iş ilişkisi kuran işverenlerin uymakla
yükümlü olduğu ifade edilen ve özellikle Yönetmeliğin “Özel Hükümler” başlıklı Üçüncü Bölümünü
oluşturan 10. ve 11. maddelerinde hüküm altına alınan geçici iş ilişkisinde bilgilendirme ve
sorumluluk başlığı altında yer alan hükümler üzerinde durulacak ve konu yargı kararlarına da temas
edilmek suretiyle değerlendirilecektir. Ayrıca, hukuki sorumluluğu olan işverenlerin özel
yükümlülüklere uymaması veya aykırı hareket etmesi durumunda karşılaşabileceği hukuki ve cezai
yaptırımlara da genel hatlarıyla değinilecektir.
Keywords: Geçici İş İlişkisi, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, İşveren, Özel Yükümlülükler
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BARIŞ MANÇO'NUN ŞARKILARINDA İ̇NANÇ UNSURLARI
Nisa Gecekuşu Demirbaş1 *
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
*Corresponding author: ngecekusu@firat.edu.tr
1

Özet
Müzik; toplumsal iletişimin gelişimine, duygu ve düşünce dünyasının toplumla paylaşılmasına önemli
katkılar sağlayan en etkili kanallardan biridir. İnançlar da birey ve toplumun, kaliteli ve dengeli bir
yaşam sürmesi açısından oldukça etkili bir işleve sahiptir. Hayatın içinde önemli rolü olan müzik
olgusunun, yine hayatın içinde yer alan inanç olgusundan bağımsız düşünülme olanağı yoktur. Bu
sebeple müzik olgusunu, içinde bulunulan toplumun kültür ve inançlarından soyutlamak imkânsızdır.
Tarihi seyirde de dini, siyasi ya da başka kaygılarla zaman zaman müziğin yasaklanması, müziğin
toplumsal gücünü anlamamız açısından oldukça dikkat çekicidir. Eserlerinde pek çok toplumsal konu
ve probleme değinen Türk müziğine damga vurmuş önemli şahsiyetlerden biri de Barış Manço’dur.
1960-1999 yılları arasında ülkemizde müzik yapan Barış Manço, şarkılarında toplumda önemli yeri
olan inanç konularına yer vermekten kaçınmamıştır. Bu çalışmada Türk müziği açısından önemli bir
yere sahip olan Barış Manço’nun seslendirdiği eserlerden yararlanılarak sanatçının üzerinde durduğu
ve vurguladığı inanç konuları tespit edilip değerlendirilecektir.
Keywords: Kelâm, Müzik, Din, İ̇nanç, Barış Manço.

DEĞERLER EĞİTİMİNDE KUR’ANÎ BİR YÖNTEM: MESEL/TEMSİL
YÖNTEMİ
İsa Abidoğlu1 *
1

Anadolu üniversitesi
*Corresponding author: isa.abidoglu@gmail.com

Özet
Anlattığımız konu ne kadar kavram içeriyorsa muhatap kitlenin konuyu anlamada o nispette sıkıntı
yaşayacağı aşikârdır. Bununla ilişkili olarak Sabır, şefkat, cesaret vb. kavramların işaret ettiği anlama
dair neredeyse kişiler sayısınca anlayışların olduğunu söylemek abartı olmayacaktır. Çünkü bu
değerlere verilen adları belirleyen şeyin çoğunlukla kullananın anlayışına/isteğine bağlı şekillendiği
gözlerden kaçmamaktadır. Özellikle postmodern dünyada bu manada toplumsal düzeyde kavram
kargaşası yaşandığı bariz bir gerçektir. Öyle ki Postmodernite bu kavram kargaşasını adeta yunan
sofistlerinin bakış aşısına benzer şekilde yüceltmektedir. Bu bakımdan değerler eğitiminin uygulama
kısmında böylesi bir zorluktan söz ederken bu zorluğu aşabilecek bir yöntemin tarihte varlığı merak
konusudur. Denilebilir ki Kur’an ister bireysel ister sosyal birçok farklılıkları içinde barındıran ve bu
farklılıkların kaynaklık ettiği çeşitli anlayışların tamamına seslenmiştir. Bu seslenişin içerdiği konular
arasında değerler inşası da vardır. Dolayısıyla Kur’an, toplumun her katmanından insana değerlerin
inşası bağlamında seslenirken kullandığı yöntemlerden en önemlilerinden birisi mesel/temsil
yöntemidir. Temsil yönteminin, insana ve topluma yönelik üsluptaki kuşatıcılığının arka planını
deşifre etme, bizlere bu değerleri aktarmada kalıcılığı sağlama imkânını verecektir. Tarih içinde bu
üslubu yakalayan değerler eğitimindeki kurucu metin ve şahsiyetleri de hipotezimize örneklik teşkil
ettiklerinden yine makalede yer veceğimizi söylemek gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Değerler Eğitimi, Mesel-Temsil Örneği, Metafor, Sembolik Dil
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FÂRİ̇S’İ̇N “EFRÂDÜ KELÎMÂTİ̇’L-KUR’ÂNİ̇’L-AZÎZ” ADLI
Rİ̇SALESİ̇ VE VÜCÛH VE NEZÂİ̇R İ̇LMİ̇Nİ̇N Bİ̇R ALT KOLU
OLARAK EFRÂD

İBN

İbrahı̇m Yıldız1 *
Yurtkur Bursa İl Müdürlüğü
*Sorumlu yazar: ibrahimbursevi@hotmail.com
1

Özet
Kur’ân’daki kelime veya terkiplerin doğru anlaşılması için Arapça dil kaidelerinin yanı sıra bir takım
yardımcı ilimlerden de yararlanılması gerekmektedir. Bu ihtiyaç, Kur’ân ile ilgili birçok ilim dalının
gelişmesine neden olmuştur. Kur’ân’ın doğru anlaşılmasına yardımcı olan bu ilimlerden biri de vücûh
ve nezâir ilmidir. Arapça’da kelimeler, karinelerin işaret ettiği bağlamda kullanılmakta ve içerdikleri
manalar da bu bağlama göre farklılaşmaktadır. Dolayısıyla Kur’ân’ın bazı kelimelerinin hangi âyette
hangi manaya geldiğinin tespit edilmesi, Kur’ân’ın doğru anlaşılması açısından oldukça önemlidir.
Böylece Kur’an’daki bir kelimenin bulunduğu yere göre taşıdığı farklı anlamlar Kur’ân bütünlüğü
içinde tespit edilerek kelimenin yanlış manalara çekilmesinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. İbn
Fâris’in (ö. 395) Efrâdü kelîmâti’l-Kur’âni’l-azîz adlı risalesi, vücûh ve nezâir ilminin bir alt kolu
olarak efrâd konusunda yazılmış tek eser olma özelliği taşımaktadır. Efrâd, benzeri bulunmayan
lafızlardır. Lafızların birden çok manaya sahip olmaları gerçeğinin aksine bu kelimeler, manaya
delalet etme açısından tek kalan kelimelerdir. Kur’ân ilimleri açısından efrâd; Kur’ân’da bir kelimenin
kullanıldığı yerlerin tümünde bir manaya gelirken sadece bir âyette farklı bir manada kullanılmasıdır.
Çalışmamızda İbn Fâris’in eseri tanıtılarak efrâd konusunun vücûh ve nezâir ilminin içindeki konumu
ortaya konulmaya çalışılmıştır. İbn Fâris, eserinde otuz dört kelimeye yer vermiştir. Onun efrâd ile
kastettiği, Kur’ân’da bir kelimenin kullanıldığı mana vecihlerinin iki ile sınırlı olması ve bu iki
vecihten birinin de sadece bir kez kullanılmasıdır. Örneğin, “ashâbü’n-nâr” terkibi Kur’ân’da toplam
yirmi yerde geçmektedir ve geçtiği yerlerin on dokuzunda “cehennem ehli, cehennemlikler” kast
edilmektedir. Sadece Müddessir sûresinin 31. âyetinde “cehennemde görevli melekler” kast edilmiştir.
Dolayısıyla Müddessir sûresindeki “ashâbü’n-nâr” terkibi mana açısından tek kalmış ve diğerlerinden
farklı bir manaya işaret etmiştir. İbn Fâris’in eserinde herhangi bir tekliği dikkate almıştır. Bu teklik,
bazen kelimenin kökünden türeyen tüm fiil ve isimlerde, bazen isim veya fiil formlarında bazen harf
ve hareke birliği olan kelimelerde bazen de sadece yorumdadır. Dolayısıyla İbn Fâris, efrâd kelimeleri
tespit ederken sıkı bir şekilciliği tercih etmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Kur’ân İ̇limleri, Ulûmu’l-Kur’ân, Vücûh ve Nezâir, Efrâd, İ̇bn Fâris
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İBN HAZM’A GÖRE Dİ̇Lİ̇N MENŞEİ̇ VE İ̇LK Dİ̇L PROBLEMİ̇
Ramazan Demı̇r1 *
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
*Sorumlu yazar: ramazandemir@comu.edu.tr
1

Özet
İslam düşüncesinde ele alınan en temel konulardan birisi dildir. İslam düşüncesinin teşekkülüyle
birlikte Müslüman âlimler, ilk dönemlerden itibaren dili hemen hemen tüm yönleriyle bilimsel
araştırma konusu yapmışlardır. Dilin menşei meselesi de incelemeye tâbi tutulan konular arasında yer
almıştır. İslâm düşüncesinde dilin menşei konusuyla ilgili olarak taraftar bulan dört temel teori
bulunmaktadır. Bu teoriler şunlardır: Vahiy ve ilham (tevkîf) teorisi; uzlaşma ve anlaşma (ıstılâh)
teorisi; birleştirici teori ve bu üç teorinin herhangi birisine taraftar olma noktasında çekimser kalan
(tevakkuf eden) teori. Dilin menşei konusunu ele alan Müslüman bilginlerden birisi de İbn Hazm’dır.
Bu bildiride İbn Hazm’ın dilin menşei ve ilk dil problemi hakkındaki görüşleri üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İbn Hazm, Dil (El-Lüğa), Düşünce, Tevkîf, Istılâh.

İLK DÖNEM İ̇SLÂM DÜNYASINDA TARIM POLİTİKALARI (EBÛ
YÛSUF’UN KİTÂBÜ’L-HARÂC ADLI ESERİ BAĞLAMINDA)
Fatih Oğuzay1 *
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
*Sorumlu yazar: foguzay@comu.edu.tr
1

Özet
Ebû Hanife’nin en meşhur talebesi ve büyük bir hukukçu olan Ebû Yûsuf (ö. 182/798) İslam
dünyasında ilk kez Abbasiler döneminde bütün adalet işlerinden sorumlu olmak üzere tesis edilen
Kâdılkudâtlık makamına atanan ilk kimse oldu. Hayatının sonuna kadar bu görevi sürdüren Ebû
Yûsuf, dönemin en büyük âlimlerinden biri olarak şöhret buldu. Halife Hârûnürreşîd’in (786-809), adil
bir vergi düzeninin oluşturulmasında ve toplumun iktisadi refahının sağlanmasında kaynaklık edecek,
Hz. Peygamber ve ashabının uygulamalarını temel alan bir eser kaleme almasını istemesi üzerine
“Kitâbü’l-Harâc” adlı eserini telif etti. İslam vergi sistemi ve mali düzenlemeleriyle ilgili kaleme
alınan bu ilk eser, dönemin iktisadî politikalarının yanı sıra siyasi, hukuki, sosyal alanlarda da oldukça
önemli bir kaynaktır. Tarım ele alınan dönemin en önemli geçim kaynağını teşkil etmekteydi. Aynı
zamanda devlet bütçesinde tarım vergilerinin payı oldukça büyüktü. Dolayısıyla hem halkın geçimi
hem de devletin bekası açısından tarım sektörünün çok dikkatli bir şekilde organize edilmesi
gerekmekteydi. Ebû Yûsuf’un “Kitâbü’l-Harâc” adlı eserinde devletin, çiftçilerin ve diğer
vatandaşların tarım alanındaki hak ve sorumlulukları üzerinden dönemin tarım politikalarının ortaya
konması bu araştırmanın amacını teşkil etmektedir. Böylece bu temel eser üzerinden ilk dönem İslam
dünyası ekonomik hayatında tarımın yeri ile Müslümanların tarım alanındaki tecrübelerinin ve
katkılarının da tespiti amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İslam, Tarım, Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harâc
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KADI BEYZÂVÎ’YE GÖRE İ̇LLETİN TESPİT YOLLARI NELERDİR'
Mansur Koçı̇nkağ1 *
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
*Sorumlu yazar: mansur-kocinkag@hotmail.com

Özet
Kadı Beyzâvî’ye Göre İlletin Tespit Yolları Nelerdir? İslam hukuk felsefesi ve metodolojisi olan fıkıh
usulünün, en önemli yöntemi kıyas kabul edilmektedir. Kıyasın işlev kazanması ise hükmün kaynağı
veya göstergesi olan illete bağlıdır. Dolayısıyla mantık ve cedel ilminde kullanılagelen gelen pek çok
yöntemden hareketle fıkıh usûlü eserlerinde illetin tespit yolları ele alınmaktadır. Bir kısmı neredeyse
bütün usûlcüler tarafından kabul edilse de bazı yöntemlerin kabul edilip edilmeyeceği tartışmalıdır.
Konunun ehemmiyetine binaen bu çalışmada, klasik eserlerden kabul edilen, üzerine onlarca şerh
yazılan ve uzun sure ders kitabı olarak okutulan Minhâcü’l-vusûl adlı eserden hareketle illetin tespit
yolları incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Beyzâvî, Fıkıh Usulü, Minhacü'l-Vusûl, İ̇llet

ZÜLYEDEYN HADİSİNİN İ̇SLAM HUKUK USULÜNDEKİ
YANSIMALARI (ANALİTİK BİR ÇALIŞMA ÖRNEĞİ)
Esra Gülengül1 *
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
*Corresponding author: egulengul@firat.edu.tr
1

Özet
Bu çalışma, İslam hukuk usulü literatüründe Zülyedeyn hadisi olarak bilinen rivayetin kaynak olarak
kullanıldığı meseleleri ve bu hadis çerçevesinde yapılan tartışmaları konu edinmektedir. Zülyedeyn
hadisi hem hadis hem de fıkıh kaynaklarında sahih görülen bir rivayettir. Hadis, namazın ilk
oturuşunda unutarak selam veren Hz. Peygamber’in, durumu öğrenmesi üzerine yaptığı uygulamayı
haber vermektedir. Bu sebeple İslam hukukunda Zülyedeyn hadisi denildiğinde, öncelikle sehiv
secdesi akla gelir. Temelde füru ile ilgili olmasına rağmen fakihler, usulle ilgili meselelerde de bu
hadisi delil getirmişlerdir. Onunla istidlal edilen usul konuları arasında başta ahad haberlerin kabul
şartları olmak üzere sükûti icma, fiil-i Rasul ve tercih gibi başlıklar yer alır. Söz konusu usul
konularının seçiminde fıkıh mezheplerinin eğilimleri birbirinden farklıdır. Bu farklılığın sebebi,
hadisin üç farklı açıdan değerlendirilmiş olmasıdır. Fıkıh usulcülerine göre hadis; Zülyedeyn adlı
sahabinin sorusu, Hz. Peygamber’in olumsuz cevabı ve olaya şahit olan diğer sahabilerin Zülyedeyn’i
onaylaması şeklinde üç aşamalıdır. Hadiste Hz. Peygamber’in namazını tamamlamasıyla ilgili kısım,
usuldeki tartışmaların dışında tutulmuş ve böylece feri konulara girilmemiştir. Ayrıca hadis, değişik
varyantlarıyla manen rivayet edilmiş olmasına rağmen, bazı usul kaynaklarında lafız yönünden de ele
alınmıştır. Bu durum, Zülyedeyn hadisinin usuldeki delil değerine işaret etmesi bakımından önemlidir.
Zikredilen hususları göz önünde bulunduran bu çalışma, Zülyedeyn hadisinin İslam hukuk usulündeki
yansımalarını tespit etmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: İslam Hukuk Usulü, Haber-i Vahid, Mefhum-U Muvafakat
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ÇOCUKLARINDA İ̇ŞTAHSIZLIĞI OLAN ANNELERİ̇N EMOSYONEL
ÖZELLİ̇KLERİ̇
Fatih Battal1 * , Veli Yıldırım2
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
2
Çocuk ve Ergen ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı,Mersin
*Sorumlu yazar: battalfatih@hotmail.com

Özet
Amaç: İştahsızlığı olan çocukların bakımını veren annenin psikolojik durumunun çocuğa yansıdığı bu
nedenle annenin emosyonel özelliklerini karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlam Çocuk polikliniğinde takipli
olup polikliniğe kontrol amaçlı başvuran 3-8 yaş arası çocukların annelerinde yapılmıştır. Polikliniğe
rutin kontrollere gelen çocuklar arasında son üç aydır iştahsızlık şikayeti olan çalışmaya katılmayı
kabul eden sağlam ilk 56 çocuğun annesi çalışma grubu, sağlam çocuk polikliniğine başvuran, rutin
gelişim takibine gelen, kontrollere gelen iştahsızlık şikayeti olmayan ilk 39 sağlıklı çocuk annesi
kontrol grubu olarak alınmıştır. Kronik hastalığı olan çocuklar ve/veya o anda herhangi bir hastalığı
olan çocuklar çalışmaya dahil edilmemiştir. Çalışmaya katılmayı kabul eden bütün annelere kişisel
bilgi formu, Aile değerlendirme ölçeği, Kaygı seviyelerini ölçen durumluluk ve sürekli kaygı
envanteri (STAİ), Beck depresyon ölçeği ve Yeme Tutum ölçeği verilmiştir. Bulgular: İştahsızlığı olan
çocukların anneleri ile iştahsızlığı olmayan çocukların annelerin Beck Depresyon puanları, yeme
tutum ölçeği, kaygı seviyelerini ölçen durumluluk ve sürekli kaygı ölçek puanları arasında fark
saptanmadı. Aile değerlendirme alt ölçek puanlarında duygusal tepki verebilme ve davranış kontrolü
puanları bakımından iki grup arasında fark yok iken problem çözme, iletişim, roller ve genel işlevler
açısından istatistiksek olarak anlamlı fark olduğu saptandı. Tartışma ve Sonuç: İştahsızlığı veya yeme
reddi olan çocukların annelerinde depresyon ve kaygı puanlarının daha yüksek bulunduğu çalışmalar
olmakla birlikte bizim çalışmamızda fark bulunamaması kontrol grubunun hastaneye başvuran kaygılı
bir gruptan oluşmasıyla ilgili olabilir. Sonuç olarak çocuklarda beslenme bozukluklarının davranışsal
değerlendirmesinde tedavi planlamasına ek olarak bakım veren kişilerin problem çözme, iletişim gibi
özelliklerin değerlendirilmesinde psikiatri konsültasyonun yararlı olabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Iştah, Karakter Özellikleri, Anne-Çocuk İlişkileri
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ERGEN SPORCULAR İ̇ÇİN ALGILANAN STRES TEPKİSELLİĞİ
ÖLÇEĞİ: ÇEVİRİ, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Ender Şenel1 * , Mevlüt Yıldız1 , Nazmi Bayköse2
1

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2
Akdeniz Üniversitesi
*Corresponding author: endersenel@gmail.com

Özet
Bu çalışmanın amacı, Ergen Sporcular İçin Stres Tepkiselliği Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve
güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Araştırmaya 111 kadın ve 109 erkek olmak üzere, on yedi farklı
branştan 220 aktif sporcu katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalamasının 19.76±1.05 olduğu tespit
edilmiştir. Katılımcıların spor yaşı ortalamasının 7.11±2.96 olduğu tespit edilmiştir. Ergen Sporcular
İçin Algılanan Stres Tepkiselliği Ölçeği (ASTÖ-ES) (Britton, Kavanagh ve Polman, 2017), Algılanan
Stres Ölçeği (Cohen, Kamarck ve Mermelstein, 1983; Eskin, Harlak, Demirkıran ve Dereboy, 2013),
veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Ölçeğin faktör yapısı, AMOS programında Doğrulayıcı
Faktör Analizi (DFA) ile çözümlenmiştir. Faktör-Faktör korelasyon analizi ve ölçüt bağıntılı geçerlik
analizi için SPSS programında Pearson Korelasyon testi kullanılmıştır. Ölçeğin çevirisi için çeviri-geri
çeviri tekniği kullanılmıştır. Faktör analizi sonuçları, 5 faktörlü modelin kabul edilebilir uyum
indekslerine sahip olduğunu ortaya koymuştur (CFI=.83, SRMR=.07, RMSEA=.07). Ölçeğin uzun
süreli tepkisellik, aşırı iş yüküne tepkisellik, sosyal çatışmalara karşı tepkisellik, başarısızlığa
tepkisellik ve sosyal değerlendirmeye tepkisellik alt ölçeklerini içeren 5 faktörlü yapısının Türk
sporcularda da aynı faktör yapısına sahip olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, Ergen Sporcular İçin
Stres Tepkiselliği Ölçeğinin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır.
Keywords: Stres Tepkiselliği, Spor, Algılanan Stres
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KRONİ̇K ARKA AYAK AĞRILI HASTALARIN ARKA AYAK
ENDOSKOPİ̇K CERRAHİ̇ TEDAVİ̇ İ̇LE SONUÇLARI
Azad Yıldırım1 *
1

Diyarlife Hospital Diyarbakır
*Corresponding author: yildirimazad@gmail.com

Özet
Kronik arka ayak ağrılı 27 hastanın cerrahi endoskopik yaklaşım ile tedavi sonuçlarını bildirmektir.
Gereç ve Yöntem: 2010-2016 yılları arasında, yaş ortalaması 19-63 (ortalama 37.6), 15 erkek ve 12
kadın 27 hasta, kronik arka ayak ağrısı tanısı ve tedavisi için çalışma serisine dahil edildi. Tüm bu
hastalara, başlangıçta konservatif tedavi modaliteleri verildi. İlk tedavi ve rehabilitasyon semptomları
hafifletmek için etkisiz kaldığında, hastalara posterior ayak bileği endoskopisi uygulandı. Yaş,
cinsiyet, taraf ve ayak paterni, semptom başlangıcından operasyona kadar geçen süre, ameliyatlar,
hastanede yatış süresi, ağrı skorları (AOFAS, VAS), işe geri dönüş, takip ve komplikasyonları
kaydetmek için retrospektif bir tablo oluşturuldu. Sonuç: Medikal tedaviye yanıt vermeyen kronik
vakaların 27'sine artroskopik cerrahi tedavi yapıldı. Operasyona kadar geçen semptom süresi 6-22 aydı
(ortalama 13.2M). Artroskopik cerrahi geçiren hastalar ameliyattan ortalama 2-6 ay (ortalama 2,5 ay)
sonra işlerine dönebildiler. Tüm hastaların ortalama takip süresi 46.5 aydı (21-96 ay).Tüm hastalar
herhangi bir komplikasyon ya da tekrarlama olmaksızın önceki ambulatuvar düzeylerine döndü .
AOFAS skoru preoperatif 44-63 (ortalama51.4), postop 92-100 (ortalama 96.37) iken, VAS
preoperative 5-8 (ortalama 6.4) ve postoperative 0-2 (ortalama 062) idi. Bir hastada 15. günde tamir
edilen kısmi arter onarımı ve dört hastada hafif eklem sertliği vardı. Tartışma: Arka ayağın endoskopik
cerrahi ile tedavisi, cerrahi olmayan tedavi modalitelerinden sonra devam eden kronik arka ayak
ağrılarında güvenli ellerde etkili bir tedavi yöntemidir.
Keywords: Arka Ayak,endoskopi,ayak Bileği
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SPOR EĞİTİM MODELİ KAPSAMINDA İ̇ŞLENEN FUTBOL
ETKİNLİĞİNDE MAVİ KART UYGULAMASININ ÖĞRENCİ
DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ÖĞRETMEN VE
ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İ̇NCELENMESİ
Murat Ediş1 * , Nevin Gündüz2
1

Özel TED Koleji - Beden Eğitimi Öğretmeni
Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
*Sorumlu yazar: muratedis0691@gmail.com

2

Özet
Bu araştırmanın amacı, spor eğitim modeli kapsamında işlenen futbol etkinliğinde mavi kart
uygulamasının öğrenci davranışları üzerine etkilerinin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre
incelenmesidir. Araştırma öğretmen ve öğrenci görüşlerine dayalı nitel bir çalışmadır. Araştırmanın
evrenini Ankara Özel Keçiören Hatem Ortaokulunda seçmeli beden eğitimi dersine giren öğrenciler
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Beden Eğitimi dersi kapsamında futbol branşına
yönelik Mavi Kart uygulamasına katılan 6/A ve 7/A sınıfından toplam 27 öğrenci oluşturmaktadır.
Öğrencilerin 8’i kız 19’u erkek öğrencidir. Spor Eğitim modeliyle işlenen futbol etkinliği toplam 10
hafta sürmüştür. Uygulama sonunda görüşmeye gönüllü olarak katılmak isteyen öğrencilerden
randevu alınarak uzman kişiler tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme soruları
kullanılmıştır. Öğrencilerden görüşme öncesi randevu alınan, sessiz bir odada ses kayıt cihazı
yardımıyla görüşleri kayıt altına alınmıştır. Görüşme formu uygulamaya katılan öğrenciler için 5,
öğretmen için ise 4 yarı yapılandırılmış soruyu içermektedir. Araştırmada kullandığımız görüşme
soruları bu konuda yapılan araştırmalar derlenerek ve uzman görüşü alınarak oluşturulmuştur. Futbol
etkinliğinde mavi kart; hoşgörü, fair-play, sportmen olma, saygılı olmak, yardımlaşmak vb. kriterler
göz önünde bulundurularak öğretmen gözlemine göre bu davranışları sergileyen öğrencilere
verilmiştir. Araştırmada nitel verilerin analizi için içerik analizi kullanılmıştır. Bu araştırmanın
sonucunda öğretmen görüşüne göre; uygulama yapılan öğrencilerin ders içerisinde olumlu
davranışlarının pekiştirilmesi ile daha çok olumlu davranışları sergilediklerini ve bu süreçte olumsuz
davranışlardan da kaçındıklarını belirtmiştir. Öğrenci görüşleri ise mavi kart uygulamasının okuldaki
uygulamalarda davranışlarını olumlu etkilediğini, öğrencilerin birbirlerine kötü ve olumsuz
davranışlardan kaçındıkları, oyun içerisinde kasti faullerin azaldığı, öğrencilerin argo konuşmalardan
uzak durdukları ve birbirleriyle olumlu iletişim kurduklarını belirterek, mavi kart uygulamasının
devam etmesi gerektiği konusunda görüşlerini bildirmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Spor Eğitim Modeli, Mavi Kart Uygulaması, Futbol, Ders Dışı Etkinlikler,
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SPOR ORGANİZASYONLARINDA GÖNÜLLÜ MOTİVASYONUNUN
BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
İsmail Kula1 , Can Özgider1 , İ̇lhan Adiloğulları1 *
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
*Sorumlu yazar: ilhanadilogullari@gmail.com

Özet
Gönüllülük son zamanlarda büyük spor organizasyonlarında çok öneme sahip duruma gelmiştir.
Gönüllü olunmasında etkili olan motivasyonel faktörlerin bilinmesi daha fazla gönüllü elde etmek için
önemli görülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı gönüllü deneyimi olan kişilerin gönüllü
motivasyonu düzeylerinin incelenmesi ve gönüllü motivasyon düzeylerinin bazı demografik
değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışmaya 15-30 yaş arası ve en az 6 aylık gönüllü çalışma
deneyimine sahip 180 kişi katılmıştır. Veriler Mc Ewin ve Jacobsen-D’Arcy (2002) tarafından
geliştirilen ve Çevik (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “ Gönüllü Motivasyon Envanteri (GME) ”
kullanılarak elde edilmiştir. Veriler Google Form üzerinden elde edilmiştir. Verilerin analizi SPSS
programı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde yüzde, frekans dağılımları yapılmış, gruplar arası
farklılıklar ise Independent Sample t –testi ve One Way ANOVA testleri kullanılarak
değerlendirilmiştir. Katılımcıların gönüllü motivasyon düzeylerinin cinsiyet, medeni durum ve eğitim
değişkenlerine göre anlamlı olarak değişmediği ancak yaş değişkenine göre gönüllü motivasyon
düzeylerinin farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Organizasyonlarda gönüllü olarak görev yapmak, hem
organizasyon yöneticilerine hem de gönüllülerine önemli kazanımlar sağlamaktadır. Daha fazla
gönüllü katılımı için önemli bulgular ortaya koyan çalışmanın, araştırmacılara ve uygulayıcılara
önemli bilgiler sunacağı beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Spor, Organizasyon, Gönüllü, Katılım.
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TÜRKİ̇YE’DE SAĞLIK Hİ̇ZMETLERİ̇NDE MANEVİ̇ BAKIMLA
İ̇LGİ̇Lİ̇ ARAŞTIRMALAR: Sİ̇STEMATİ̇K Bİ̇R ANALİ̇Z
Abdullah Dağcı1 *
1
Ankara Üniversitesi
*Corresponding author: adagci@ankara.edu.tr

Özet
Bu çalışmanın amacı, sağlık hizmetlerinde, 2004 ile 2018 yılları arasında Türkiye’de yapılmış manevî
bakımla ilgili araştırmaları gözden geçirmektir. Yapılan araştırmalara ulaşmak için veri tabanları
taranmış ve sadece maneviyat ve manevî bakım ile doğrudan ilişkili olarak sağlık hizmetlerinde
yapılan araştırmalar dikkate alınmıştır. Bu araştırmalar yıllara, araştırma türlerine ve veri toplama
tekniğine göre dağılımları incelenmiş ve örneklem grupları ve çalışmalarda kullanılan ölçekler
bakımından sistematik olarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, sağlık hizmetlerinde
yapılan maneviyat ve manevi bakımla ilgili 80 araştırmaya ulaşılmıştır. Bunlardan 51’i uygulamalı
29’i ise teoriktir. 4 farklı örneklem grubu üzerinde yapılan uygulamalı araştırmalardan 24’ü sağlık
çalışanı, 10’u hastalar, 14’ü sağlık hizmetleriyle ile ilgili eğitim veren öğretim elemanları ile onların
öğrencileri ve 3’ü de hasta yakınları üzerinde yapılmıştır. Uygulamalı araştırmaların 41’i ölçek
kullanan nicel araştırma ve 10’u görüşme formundan yararlanan nitel araştırmadır. Nicel
araştırmalarda ise 8 farklı ölçek kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre bu zaman periyodunda,
konuyla ilgili yapılan araştırmaların yıllık dağılımında dalgalanmalar olmasına rağmen, her bir yıla
düşen araştırma sayısı bakımından bir artış vardır. Uygulamalı araştırmalar, teorik araştırmalarının
yaklaşık iki katıdır. Uygulamalı araştırmaların büyük çoğunluğu ölçek kullanmışken, örneklem olarak
en fazla sağlık çalışanları tercih edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri, Maneviyat, Manevî Bakım, Maneviyat Araştırmaları,
Sistematik Analiz.

DEĞİ̇ŞEN MASAL BAĞLAMLARI ÖRNEĞİ̇: İ̇ZMİ̇R
Esra Çam1 *
Ege Üniversitesi
*Corresponding author: esracamege@gmail.com
1

Özet
Sözlü halk yaratmalarından biri olan masallar, masal anlatmakta yetenekli olan; masal anası, masal
ninesi, masal dedesi gibi adlarla anılan anlatıcılar tarafından anlatıla gelmektedir. Anlatıcının ve
dinleyicinin uygun olduğu zamanlarda genellikle ev, bağ, bahçe gibi mekanlarda, eğlenmek, hoşça
vakit geçirmek işlevi ön planda olmak üzere anlatılmakta olan masalların günümüzde; kafeler, sanat
atölyeleri gibi mekanlarda, masal anlatma eğitimi almış ya da masal anlatmaya meraklı, yetenekli
kişiler tarafından daha önceden ilan edilen tarihlerde anlatıldığı görülmektedir. Masal bağlamlarındaki
bu değişim, Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden biri olan İzmir’de de göze çarpmaktadır. Bu
çalışmamızda, masal anlatma bağlamının değişmesinin nedenleri, masal anlatma geleneğinin
sürekliliğine etkileri, sonuçları üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Masal, Bağlam, Geleneğin Güncellenmesi
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BATI İLE ETKİLEŞİME GİREN TÜRK FİLM KARAKTERLERİNDE
OTO-ORYANTALİZM
Emine Işıkelekoğlu1 *
*Sorumlu yazar: emineisikelekoglu@gmail.com

Özet
Oto-oryantalizm toplumların ya da bireylerin batı kültürü etkisinde kalarak kendilerine ait değerlere
yabancılaşmaları ve ötekileşmeleridir. Oto-oryantalist bakışı sinemaya aktararak ülkesine dönen
sinema karakterlerinin yaşadığı çatışmayı yansıtan filmler bu çerçeve esas alınarak araştırılmış,
izlenmiş ve aralarından seçilmiştir. "Duvara Karşı" filminde Sibel ve Cahit, "Almanya'ya Hoşgeldiniz"
filminde Canan, Hüseyin ve ailesi, "Sarı Mercedes" filminde Bayram, "Dönüş" filminde İbrahim
karakterlerinde oto-oryantalist bakışa rastlanmaktadır. Yurtdışına giderek orada belirli bir süre yaşayan
Türk film karakterlerinin Türkiye'ye geri döndüklerinde ülkelerine ve kültürlerine bakışlarında
Batı'dan yoğun bir şekilde etkilendikleri gözlemlenmiştir. Bu etki olumsuz yöndedir. Bu araştırma Batı
ile etkileşime geçen Türk film karakterlerinin kendi toplumlarına ve kendi kültürlerine bakışlarının
neden olumsuz bir çizgide ilerlediğini görmek için yazılmıştır. Araştırmada tarihsel, sosyolojik,
psikolojik ve auteur eleştirel çözümleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda film
karakterlerinin ülkelerine döndüklerinde karşılaştıkları ekonomik yetersizliklerin, geri kalmışlığın,
topluma ve kültürüne yabancılaşmanın oto-oryantalizmi oluşturduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Oto-Oryantalizm, Yabancılaşma, Ötekileşme, Film

2013-2017 DÖNEMLERİ̇NDE BAĞIMSIZ DENETİ̇M RAPORLARINDA
YER ALAN DENETÇİ̇ GÖRÜŞLERİ̇Nİ̇N Nİ̇TEL Bİ̇R ANALİ̇Zİ̇
Metin Atmaca1 * , Ezgi Akar1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
*Sorumlu yazar: matmaca20@gmail.com
1

Özet
Bu çalışmanın amacı 2013-2017 yılları arasında finansal tablolara ilişkin verilen olumlu görüş
dışındaki denetçi görüşlerinden olan şartlı ve görüş bildirmeden kaçınmanın dönemsel bir
değerlendirilmesinin yapılmasıdır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi esas alınmış ve MAXQDA 2018
programı aracılığıyla veriler değerlendirilmiştir. Şartlı ve görüş bildirmeden kaçınma ana tema
seçilmiş ve bu temalar çerçevesinde araştırmanın deseni oluşturulmuştur. Ayrıca ana temalara ilişkin
alt kodlar oluşturulmuş ve bu kodlar bağlamında değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda
bağımsız denetçilerin ağırlıklı olarak tahsilat sorunu ile varlıklarına değer düşüklüğüne ilişkin karşılık
ayırmama gibi durumlarda şartlı görüş verdikleri ortaya çıkmıştır. Bağımsız denetçilerin özellikle
işletme sürekliliği ile denetim yapılamama gibi durumlar için görüş bildirmeden kaçınma görüşünü
verdikleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Denetim, Bağımsız Denetim, Bağımsız Denetçi
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AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI VE DENETİM ODAĞI İ̇LİŞKİSİ
Hanzade Aslan Yılmaz1 *
1

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
*Sorumlu yazar: hanzadeaslan@mu.edu.tr

Özet
Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışları ile denetim odağı durumları
arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın beklentisi, denetim odağı dışsal olan öğrencilerin daha
fazla erteleme davranışı gösterdiği, denetim odağı içsel olan öğrencilerin ise daha az erteleme
davranışı gösterdiği yönündedir. Analizde akademik erteleme davranışını ölçmek Aitken Akademik
Erteleme Davranışı Ölçeği Kullanılmıştır. Denetim Odağı değişkeni için ise Rotter Denetim Odağı
Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde öğrenim
gören yaşları 18-25 arasında değişen 87 kadın, 49 erkek öğrenci katılmıştır. Denetim odağı puanları
medyan değerine göre yüksek ve düşük olarak gruplandırılmıştır. Değişkenlerin normal dağılım
gösterdiği görüldüğünden, ortalamalar arası fark bağımsız örneklemler t testi ile ölçülmüştür. Bulgular
araştırmanın beklentilerinin aksine düşük ve yüksek denetim odağı grupları arasında fark olmadığını
göstermiştir (t=-1.76; s.d.=134, sig.= .08). Sonuç literatür bulguları ışığında tartışılmış olup, konu
hakkında daha kapsamlı araştırmaların literature katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akademik Erteleme, Denetim Odağı

ALMAN İ̇MPARATORU II.WİLHELM'İN ÇANAKKALE ZİYARETİ
Sibel Orhan1 *
1

Kocaeli Üniversitesi
*Sorumlu yazar: sibel.orhan@kocaeli.edu.tr

Özet
Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm’in Osmanlı topraklarına yaptığı ziyaretler, Osmanlı-Alman
ilişkilerinin gelişiminde fazlasıyla etkili olmuştur. Bunlar arasında II. Wilhelm’in Birinci Dünya
Savaşı dönemine denk gelen üçüncü ziyareti ayrı bir önem taşır. Büyük beklentilerle savaşa giren
Osmanlı askeri ve halkının, yoğun kayıplar verdiği, açlık ve fakirliğe karşı mücadele ettiği bu
dönemde Alman İmparatoru’nun gelişinin moral olması düşünülmüştür. Kaiser bu seyahatinde önce
İstanbul’a gelmiş, sonrasında İttifak Devletleri’nin büyük zafer kazandığı Çanakkale’ye gitmiştir.
İmparator Hazretleri, Çanakkale’de ilk olarak deniz savaşları hakkında bilgi almış, daha sonra
Gelibolu Yarımadasına geçerek Arıburnu, Anafartalar ve diğer savaş alanlarını gezmiştir. Çanakkale
Zaferi ile birlikte Osmanlı ordusunun geçmişteki zaferlerine bir yenisinin daha eklendiğini belirten
Wilhelm, Türk askerinin kahramanlığına da değinmiştir. Çanakkale’de bulunduğu sürede sık sık iki
müttefik devletin dostluk ilişkisinden bahsetmiş, sırt sırta vererek yakın bir zamanda zafere
ulaşılacağına da vurgu yapmıştır. Bu ziyaret ile Almanların Birinci Dünya Savaşı’nda İslam âlemi ile
birlik beraberlik içerisinde olacağı mesajı verilmiştir. İmparator Wilhelm, savaşın zor günlerinde
müttefiklerine verdiği desteği tüm dünyaya göstermiştir. Osmanlı -Alman ilişkilerinin 19.ve
20.yüzyılını konu edinen akademik çalışmaların olduğu bilinmektedir. Ancak bu iki devletin
ilişkisinde önemli bir yere sahip olan, Alman İmparatoru’nun 1917 yılında gerçekleştirdiği Çanakkale
ziyareti bilimsel olarak yeterince değerlendirilmemiştir. Dolayısıyla bu çalışmanın Birinci Dünya
Savaşı ve Çanakkale Muharebeleri ile ilgili araştırmalara katkı sağlayacağına inanmaktayım. Bu
konuda süreli yayınlar ve tetkik eserlerin yanı sıra Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Genelkurmay Askeri
Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı Arşivi ve Deniz Müzesi Arşivi’nden elde edilen
belgelere dayanarak, bilimsel kriterlere uygun bir şekilde araştırmayı tamamlamak düşüncesindeyim.
Anahtar Kelimeler: I. Wilhelm, Çanakkale, I. Dünya Savaşı, Almanya, Osmanlı Devleti
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ANTİ̇K YUNAN VE ROMA’DA YÖNETİ̇M-TOPLUM-Bİ̇REY
ÜÇGENİ̇NDE Sİ̇YASİ̇ VE SOSYAL HAKLARIN KAZANIMINDA
ÖNEMLİ̇ Bİ̇R METOD: SPOR
Aytül Kaplan1 *
1

Milli Eğitim Bakanlığı
*Corresponding author: aytulkaplan_01@hotmail.com

Özet
Antik çağda devlet yönetiminde kullanılan siyasi hakların belirlenmesi ilk M. Ö. 8. yüzyılda
görülmeye başlanan Yunan devletleri (polis)nde olmuştur. Polis (site) olarak isimlendirilen devletler
Yunan siyasal düşüncesinin oluşmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Yunan insanının davranıs ve
düsünce kalıplarının belirlenmesi, siyasal hayatın yönlendirilmesi ve siyasal düsünüşün ortaya
çıkmasındaki en önemli teşkilat polistir. Toplumun her bireyi polisin tanrılarının koruması altındadır.
Polisin yurttaşı olmak çok önemlidir. Polis dışına çıkarılmak (sürülmek) ölüm cezası kadar ağır bir
cezadır. Roma’nın yönetiminde de yurttaşlık önemlidir. Roma’nın Krallık-cumhuriyet ve imparatorluk
dönemlerinin her birinde halkın siyasal hakları yönetim organizasyonunun özellikleri doğrultusunda
değiştirilmiştir. Ancak üç dönemde de Roma Hukukuna göre, hak ehliyetine sahip olabilmenin, yani
hukuken kişi olarak tanınmanın; hür olmak, Roma vatandaşı olmak ve baba hâkimiyeti altında
bulunmamak gibi üç esas şartı vardır. Vatandaş olmak doğuştan gelen bir özellik olduğu gibi
mücadele ederek veya zor olan bir başarıyı elde etmekle de kazanılabilen bir haktır. Antik Çağda spor,
bireylerin ve toplumun (şehir halkının) siyasal haklar kazanma yöntemlerinden biridir. Özellikle
imparatorluk döneminde uzak eyaletlerdeki şehirler, ticari, siyasi ve sosyal ayrıcalıklar kazanabilmek
için büyük spor organizasyonları düzenlemekteydi. Bu organizasyonlarda başarılı olan sporcular da bir
veya birden fazla şehrin yurttaşı olabilmekteydi. Bu çalışmadaki amacımız, modern çağda
demokrasinin yaygınlaşması ile gündeme gelen “yurttaşlık hakları”nın, ilk ortaya çıktığı eski Yunan
ve Roma dönemlerinde de toplumun çoğunluğu tarafından mücadele ile kazanılan bir hak olduğunu
belirtmek, birey ve şehir halkı olarak hakların kazanılmasında sporun önemine dikkat çekmektir.
Eskiçağ medeniyetlerinde sporun sadece bireysel değil toplumsal kazanımlarda da önemli bir yöntem
olduğunu göstermektir.
Anahtar Kelimeler: Kişi Hakları, Hemşehrilik, Mücadele, Spor.
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AVANZÂDE MEHMET SÜLEYMAN’IN ESERLERİNDE MODA VE
KADINA BAKIŞ
Seher Erdoğan Çeltı̇k1 *
1

Gazi Üniversitesi
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Özet
Meşrutiyet döneminde aydınların kadın konusu üzerinde yoğunlaştığı ve kadının sosyal bir varlık
olarak toplumsal hayatta yer almaya başladığı görülür. Böylece kadının eğitimi, sosyal konumu,
görevleri, aile içindeki fonksiyonu vs. gibi meseleler dönemin matbuat hayatında tartışılmaya başlar.
Batı ile etkileşimin yoğun şekilde devam ettiği bu dönemde Batıdaki kadın anlayışı, Osmanlı kadınının
modaya yönelişi gibi, Osmanlı toplumuna tesir eder. Yaşadığı dönemde matbuat hayatında oldukça
aktif olan Avanzâde Mehmet Süleyman da kadın konusu üzerinde de kalem oynatmıştır. Yazar,
kadının yeri ve önemi, aile içindeki vazifeleri, devlet ve millet açısından toplumdaki ehemmiyeti vs.
gibi meseleler üzerine kafa yormuş ve düşüncelerini eserlerinde dile getirerek toplumu yönlendirmek
istemiştir. Kadın hakları konusunda dönemin aydınlarının teorilerini gerçekçi olmamak hususunda
eleştirmiş, kadın sağlığı, beslenmesi, makyajı, ziyneti, giyim-kuşamı gibi pek çok konuyu eserlerinde
işlemiştir. Bu çalışmada, Avanzâde Mehmet Süleyman'ın o dönem kadın algısı ile kadın ve moda
konusundaki düşünceleri ortaya konmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Kadın, Meşrutiyet Dönemi, Avanzâde Mehmet Süleyman,
Edebiyat.

BAĞIMSIZ DENETİ̇MDE MANİ̇PÜLASYON UZANTISI OLARAK
YARATICI MUHASEBE ALGISI: TÜRKİ̇YE’DEKİ̇ BAĞIMSIZ
DENETÇİ̇LER ÜZERİ̇NE Bİ̇R ARAŞTIRMA
Murat Genç1 *
1

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
*Sorumlu yazar: mailofmuratgenc@yahoo.com

Özet
Muhasebe manipülasyonunun çeşitli yöntemleri, görünümleri ve tanımları olmakla birlikte temel
amacı; şirket yöneticilerinin, şirketle ilgili risk hakkında piyasa katılımcılarının izlenimini, algısını ve
şirketin vurgulanması istenen farklılıklarını etkileme isteğidir. Muhasebe manipülasyonu
yöntemlerinden biri olarak kabul edilen yaratıcı muhasebe (YM) uygulamaları, küresel ekonomik
faaliyette bulunan büyük şirketlerin iflasları ile gündeme gelmiş ve yaşanan süreçte birçok uluslararası
düzenleme yapılmasına neden olmuştur. Muhasebe manipülasyonunun bir uzantısı olarak YM
uygulamalarının bağımsız denetçiler tarafından değerlendirildiği bu çalışmada; bağımsız denetçinin
YM uygulamaları karşısındaki yasal, mesleki, bağımsızlık, denetim faaliyeti ve etiksel açıdan
sorumluluk algıları ve bağımsız denetçilerin unvanlarına göre söz konusu sorumlulukları açısından
farklılık olup olmadığı yapılan anket çalışmasıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre; YM
uygulamalarını önlemek bakımından denetçinin sorumluluk bilinci ile hareket ettiği, bağımsız
denetçilerin unvanlarına göre sorumluluk algısı bakımından önemli sayılabilecek farkların olmadığı
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yaratıcı Muhasebe, Manipülasyon, Denetçi Sorumluğu, Bağımsız Denetim
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BASIN MESLEK ETİ̇Ğİ̇ BAĞLAMINDA BARIŞ GAZETECİ̇Lİ̇Ğİ̇
İbrahim Sena Arvas1 *
1

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi
*Sorumlu yazar: ibrahimarvas@hotmail.com

Özet
İlk kez 1970’lerde Johan Galtung tarafından gündeme getirilen barış gazeteciliğinin kuramsal alt
yapısı 1990’ların sonunda oluşmaya başlamıştır. Barış gazeteciliği fikri temelde, toplumun basın
yoluyla şiddete, nefrete ve savaşmak düşüncesine yönlendirilmesini engellemek amacıyla ortaya
atılmıştır. Son yirmi yılda barış gazeteciliği kavramının gazeteciler tarafından bir tavır olarak
benimsenmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Barış gazeteciliğinin ahlaki ve vicdani bir refleks olarak
benimsenmesi için mevcut mesleki etik kodlar tarafından teşvik edilmesi gerekmektedir. Yeni bir
habercilik anlayışı gerektiren barış gazeteciliği tavrı, ancak haberde tarafsızlık ve gerçeklik gibi
ilkelerin yeniden yorumlanması ile uygulanabilecek bir yaklaşımdır. Bu doğrultuda, uzun yıllardır
güncellenmeyen basın meslek etik kodlarının, çağın gereklilikleri ve gazetecilik uygulamalarında
yenilikler göz önünde bulundurularak yeniden ele alınması ihtiyacı doğmuştur. Dünyada ve
Türkiye’de barış gazeteciliği konusunda bir farkındalığın oluşması için çalışmalar yapan
araştırmacılar, mevcut etik kodlar arasında barış gazeteciliği kavramına destek olabilecek tavsiyeler
aramaktadır. Araştırmacılar mevcut etik kodlar arasından savaşlara, ırkçılığa, ayrımcılığa, şiddete karşı
olan hükümleri bularak, barış gazeteciliği kavramını mevcut meslek etik kodları ile ilişkilendirmeye
gayret etmektedirler. Bu çalışma da, mevcut etik kodların barış gazeteciliğini yeterince teşvik etmediği
düşüncesinden hareketle yapılmıştır. Bu doğrultuda barış gazeteciliği konulu kaynaklar taranmış ve
barış gazeteciliği pratiği için gerekli olan yeni habercilik anlayışının içerisinde yer alması beklenen
ilkeler sıralanmıştır. Bu sıralamanın akabinde mevut mesleki etik kodlarla ilgili bir kaynak taraması
yapılarak, yeni habercilik anlayışı ile mevcut etik kodlar karşılaştırılmıştır. Gerçekleştirilen bu
karşılaştırmalı kaynak taraması sonucunda basın alanında var olan mevcut meslek etik kodlarının barış
gazeteciliğini yeterince teşvik etmediği bulgusuna ulaşılmıştır. Aşağı yukarı yirmi yıllık bir alt yapıya
sahip olan barış gazeteciliği literatürüne katkıda bulunmak ve çağın gerekliliklerini yansıtmadığı
düşünülen mesleki etik kodların barış gazeteciliği karşısındaki yetersizliğini vurgulamak bu
çalışmanın temel amaçlarındandır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise; gerçekleştirilen karşılaştırmalı
kaynak taraması sonucu elde edilen veriler yorumlanarak, barış gazeteciliğinin gerektirdiği yeni
mesleki etik kodların neler içermesi gerektiği konusunda öneriler yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Barış Gazeteciliği, Sosyal Sorumluk, Basın Ahlakı, Basın Etiği, Etik Kodlar
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BDT ÜLKELERİ̇NDE SAĞLIK Sİ̇STEMLERİ̇Nİ̇N ETKİ̇NLİ̇K
DÜZEYLERİ̇Nİ̇N ANALİ̇Zİ̇
Fuad Salamov1 , Tuba Turgut Işık2 * , Pınar Koç3
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Özet
Sağlık bilgi ve teknolojilerinin gelişmesi ve yaşlı nüfus oranının artması dünya genelinde sağlık
harcamalarına ayrılan kaynak miktarının artmasına neden olmuştur. Sağlık harcamalarına ayrılan
kaynak miktarındaki artış, etkin kaynak kullanımı sorununu da beraberinde getirmektedir. 2010-2015
dönemini kapsayan bu çalışmanın amacı BDT ülkelerinde sağlık sistemlerinin etkinliğini Veri
Zarflama Analizi ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi'ni kullanarak analiz etmektir.
Çalışmada üç girdili ve iki çıktılı model kullanılmıştır. Yatak sayısı, doktor sayısı ve sağlık
harcamalarının GSYİH'ye oranı modelde kullanılan girdi değişkenleri iken, tüberküloz insidansı ve
beş yaş altı ölüm oranı modelde kullanılan çıktı değişkenleridir. Elde edilen sonuçlara göre
Azerbaycan, Kazakistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Özbekistan ve Ukrayna'da toplam etkinlik
düzeyi artmış, Ermenistan ve Belarus'ta etkinlik düzeyi değişmemiş; Kırgızistan ve Moldova'da
etkinlik azalmıştır. Etkinli düzeyinin azaldığı ülkelerde kaynakların etkinliğini artıracak düzenlemelere
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
Keywords: Etkinlik, Sağlık Sistemleri, Toplam Faktör Verimliliği, Veri Zarflama Analizi.
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ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLARA YÖNELİK BİR CİNSİYET
AYRIMCILIĞI TÜRÜ: TOKENİZM
Fulya Oduncu1 *
Altınbaş Üniversitesi
*Corresponding author: fulya.oduncu@altinbas.edu.tr
1

Özet
Günümüzde çalışma hayatında kadına yönelik ayrımcılık, cinsiyet ayrımcılığı olarak
adlandırılmaktadır. Kadınların toplumda ve iş yaşamında karşılaştığı cinsiyete dayalı sorunların
temelinde kadına olan bakış açısı önem arz etmektedir. Böylece kadınlar işe girme, terfi alma, ücret,
informal ağlara katılım, çalışma şartları ve işe devamlılık gibi konularda erkeklere oranla daha şanssız
sayılmaktadırlar. İşe girme konusunda erkeklere göre daha geri planda kalmaktadırlar. Terfi alma da
erkekler daha çok tercih edilmekte, kadınlar ise erkeklerden daha uzun ve zorlu süreçlerden geçerek
kariyerlerinde yükselme şansını elde etmektedirler. Ücret, tüm Dünyada kadınların yaşadığı ortak
sorunlardan birisidir. Örgütlerin genelinde eşit işe eşit ücret mantığı bulunmadığı için kadın
olduklarından dolayı erkeklerle aynı işi yapıp daha az ücret alan kadınların oranları yükselişe
geçmektedir. İnformal ağlara katılım ise, erkekler işte ve sosyal yaşamda hem cinsleriyle görüşmekte,
kadınları bu görüşmelere dahil etmemekte; iş yerinde ise erkekler erkekleri kayırmaktadırlar. Çalışma
şartları olarak kadınlar uzun saatler çalıştırılmakta ve tatil süreleri ise yetersiz kalmaktadır. İşe
devamlılıkta kadınlar işlerini benimsemedi ise istifa ederler, işten çıkartılırlar ya da çalışmaya mecbur
kalan kadınlar işe devam etmek zorunda olduklarından sevmedikleri işleri yapmaya devam
etmektedirler. Hem ayrımcılık türü hem kariyer engeli olarak adlandırılan tokenizm son yıllarda çokça
duyulan bir kavram olmaya başlamaktadır. Tokenizm kadınların token yani "simge" olarak görülerek
kadınlara azınlık gibi muamele edilmesidir. Tokenizmin önüne geçilmesi için kadınlara dayalı
ayrımcılığın son bulması gerekmektedir. Burada hem örgütlere hem de yasa koyuculara büyük işler
düşmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çalışma Hayatında Kadın, Tokenizm, Cinsiyet Ayrımcılığı.

CHILD SEXUAL ABUSE: THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TYPE
OF ABUSE AND THE RISK FACTORS
Sezer Ayan 1 * , Veda Bilican Gökkaya2
1

Cumhuriyet Üniversitesi
*Corresponding author: sezerayan@gmail.com

Abstract
The objective is to determine whether there is a relationship between the type of abuse and the risk
factors. Method: The population of the study consists of 39 sexually abused children. The
questionnaire form consisting of 40 questions related to the children’s sociodemographic
characteristics and family structures, the type and frequency of sexual abuse, and the identity of abuser
was filled in based on the file information of sexually abused victims brought to the Children’s Branch
of Sivas Security Directorate. Conclusion: It was determined that there was a significant relationship
between the gender and age of the victim and socio-economic level of his/her family and the type of
abuse, except for the cases of disability and parents’ living together. Discussion: In this study, it was
determined that some risk factors are related to some types of abuse, and the results were evaluated in
terms of possible risk factors.
Keywords: Child Sexual Abuse; Risk Factors; Types of Sexual Abuse.
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ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI: İ̇STİSMARIN TÜRÜ İLE RİSK
FAKTÖRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sezer Ayan1 * , Veda Bilican Gökkaya1
1
Cumhuriyet Üniversitesi
*Sorumlu yazar: sezerayan@gmail.com

Özet
İstismarın türü ile risk faktörleri arasında bir ilişki olup olmadığını tespit etmektir. Yöntem: Evren 39
cinsel istismar mağduru çocuktan oluşmaktadır. Çocukların sosyo-demografik özellikleri, aile yapıları,
cinsel istismarın türü, sıklığı ve istismarcının kimliğine ilişkin 40 sorudan oluşan anket formu, Sivas
Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubeye getirilen cinsel istismar mağdurlarına ait dosya bilgileri temel
alınarak doldurulmuştur. Sonuç: Engelli olması ve anne babasının birlikte olması durumları hariç,
mağdurun cinsiyeti, yaşı ve ailesinin sosyo-ekonomik düzeyi ile istismarın türü arasında anlamlı bir
ilişki olduğu tespit edilmiştir. Tartışma: Bu çalışmada bazı risk faktörlerinin bazı istismar türleri ile
ilişkili olduğu tespit edilmiş ve sonuçlar olası risk faktörleri açısından değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar, Cinsel İstismar Türleri,
Risk Faktörleri

CUMHURİ̇YET DÖNEMİ̇ TÜRK ROMANINDA OSMANLI ALGISI:
AHMET HAMDİ̇ TANPINAR ÖRNEĞİ̇
Tayfun Barış1 *
1

Uludağ Üniversitesi
*Corresponding author: tayfun.baris@hotmail.com

Özet
20. yüzyılın ilk çeyreğinde çok çeşitli etkenlerin tesiriyle çöken bir Türk-İslâm devleti olan Osmanlı
Devleti’nin yerine 1923 yılında tesis edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin; temellerinin üzerine
kurulduğu Osmanlı Devleti’nin sosyal, ekonomik ve kültürel miraslarını devraldığı yadsınamaz bir
gerçektir. Ancak bu süreç son derece buhranlı bir şekilde cereyan etmiştir. Çünkü 1923 yılını takip
eden yıllarda devleti ve toplumu oluşturan her unsur yeni baştan ele alınmaya çalışılmış, her alanda
eskisinden farklı bir yapı oluşturulmaya gayret edilmiştir. Ortaya konulan bu girişimler OsmanlıCumhuriyet eksenli, iki kutuplu bir bakış açısının ortaya çıkmasına da zemin hazırlamıştır. Edebi
sahada da yansımalarını bulabileceğimiz bu bakış açısının en bariz şekilde tezahür ettiği edebî tür
olarak roman ön plana çıkmaktadır. Zira roman; sahip olduğu teknik özellikleri dolayısıyla, ele alınan
konunun geniş bir şekilde yansıtılmasına imkân sağlayan, yaşanan hadiselerin ve tecrübelerin kurguya
dayalı olmakla birlikte farklı yaklaşımlarla ortaya konulmasına fırsat veren önemli bir edebî türdür. Bu
çerçevede Cumhuriyet Dönemi Türk romanının önde gelen romancılarından biri olarak kabul edilen
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanlarına bu yönden bir inceleme yapılması, Cumhuriyet sonrasında
kaleme alınan romanlardaki Osmanlı algısı hakkında somut bir değerlendirmenin ortaya konulması
bakımından önemli gözükmektedir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Cumhuriyet Dönemi, Roman
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DIŞ Tİ̇CARET VE EKONOMİ̇K BÜYÜME İ̇Lİ̇ŞKİ̇Sİ̇: TÜRKİ̇YE
ÖRNEĞİ̇
Özlem Ayvaz Kızılgöl1 * , Sena Çavdar1
1
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*Sorumlu yazar: okizilgol@bandirma.edu.tr
Özet
Dış ticaret ile ekonomik büyüme ilişkisi uzun yıllardan beri incelenen, ekonomi alanının en önemli
araştırma konularından birisidir. Dışa açık ekonomik yapıların iktisadi büyümeleri üzerindeki önemli
faktörler arasında ithalat ve ihracat yer almaktadır. Bu çalışmada, Türkiye için dış ticaret ve ekonomik
büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin ve ihracat ile itha¬latın ekonomik büyüme üzerindeki
etkisinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışmada ihracat, ithalat ve ekonomik büyüme
değişkenlerine ilişkin 1971-2017 dönemini kapsayan yıllık veriler kullanılmıştır. İhracat ve ithalat
değişim oranı (%) cinsinden, ekonomik büyüme 2010 sabit fiyatları ile GSYİH’nın yıllık yüzdelik
büyüme oranı olarak alınmıştır. İhracat ve ithalat verileri Türkiye İstatistik Kurumu’ndan, ekonomik
büyüme verisi ise Dünya Bankası’ndan alınmıştır. Çalışmada Granger nedensellik testi, Etki-tepki
Analizi, Varyans Ayrıştırma Analizi ve ARDL testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları; ithalattan ihracata
ve GSYİH’dan ithalata doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu, ihracat ve ithalatta ortaya çıkan
bir standart sapmalık şokun ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin çok az olduğunu ve giderek yok
olduğunu, ayrıca 10 dönem boyunca incelendiğinde, ekonomik büyümedeki değişimin %99’unun
kendisi tarafından, %63’ünün ihracat ve %0.08’inin ithalat tarafından açıklandığını göstermiştir.
ARDL sınır testi, değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğunu, ARDL modeli ise uzun
dönemde ithalatın ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediğini ancak ihracatın ekonomik büyüme
üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, İ̇hracat, İ̇thalat, Nedensellik, Ardl

DİVAN ŞİİRİNDE AYAK DERİ DEYİMİNİN ANLAM ÖZELLİKLERİ
Hasan Kaya1 *
1

Namık Kemal Üniversitesi
*Sorumlu yazar: hasanka84@hotmail.com

Özet
İki ve daha fazla kelimeden oluşmuş kalıplaşmış yapılara deyim adı verilir. Bir dilin zenginlik
göstergelerinden biri de deyimlerindeki çeşitlilik ve anlam incelikleridir. Türkçe, deyimler bakımından
oldukça zengin bir dildir. Divan edebiyatı geleneğinde söz söyleyen şairler, Türkçenin bu deyim
zenginliğine yabancı kalmamış ve eserlerinde deyimleri çokça ve ustaca kullanmışlardır. Bu çalışmada
deyim sözlüklerinde üzerinde durulmayan, bir iki çalışmada söz konusu edilmiş ve divan şiirinde
örnekleri görülen “ayak deri” deyiminin anlam özellikleri üzerinde durulmuştur. Deyimin yapısı, bu
deyimi divan şairlerinin hangi anlam özellikleriyle kullandığı, örneklerle izah edilmiştir. Çok sayıda
eser gözden geçirilmiş, tespit edilen örneklerde deyimin hangi bağlamda alt başlıklarla açıklanmıştır.
Bu çalışmayla bir yandan “ayak deri” deyiminin varlığına dikkat çekilmiş, bir yandan da divan
şairlerinin sanat ve estetik anlayışı, dile hâkimiyeti, deyim kullanmadaki ustalıkları gözler önüne
serilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Divan Şiiri, Deyim, Ayak Deri
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DUYGUSAL ZEKÂ VE PERFORMANS İ̇Lİ̇ŞKİ̇Sİ̇: BANKA
ÇALIŞANLARINDA Bİ̇R ARAŞTIRMA
Hatice Necla Keleş1 * , Deniz Yılmaz1
1

Bahçeşehir Üniversitesi
*Sorumlu yazar: necla.keles@es.bau.edu.tr

Özet
Günümüz rekabet ortamında varlıklarını sürdürmek isteyen işletmeler için beşeri sermaye olarak
nitelendirilen çalışanlar en önemli rekabet unsuru olmaktadır. Son yıllarda insan kaynakları yönetimi
alanında verimlilik ile ilgili olarak ele alınan konular arasında duygusal zeka ile ilgili çalışmaların
sayısındaki artış dikkat çekmektedir. Duygusal zeka, günümüz koşullarında hızla değişen ve
globalleşen dünyada işletme yöneticilerinin ve yönetim bilim insanlarının üzerinde önemle durduğu
bir konu haline gelmiştir. Kişinin kendi duygularının farkında olması, duygularını kontrol edebilmesi,
empati kurabilmesi ve sosyal ilişkilerinde açık olabilmesi olarak ifade edilen duygusal zeka çalışana
üstleri, çalışma arkadaşları ve müşterileri ile iyi ilişkiler kurarak işletmenin hedeflerine ulaşmasına
katkı sağlamaktadır. Buradan hareketle bu araştırma çalışanlarda kişisel farkındalık, kişisel denetim,
motivasyon, empati ve sosyal beceri boyutları ile ele alınan duygusal zeka ve performans arasında
ilişkinin incelenmesi amacını taşımaktadır. Araştırma evrenini Erzurum ilinde faaliyet gösteren özel
banka çalışanları oluşturmaktadır. Erzurum’da faaliyet gösteren bankalardan Türkiye Ekonomi
Bankası (TEB), Akbank, Garanti Bankası, QNB Finansbank ve Denizbank araştırma izni vermişlerdir.
Banka yönetimlerinin izni ile görüşülen özel banka çalışanlarından mesai saatleri dışında gönüllü
olarak anketi doldurmayı 157 çalışan kabul etmiştir. Araştırmacılar tarafından uygulanan 157 anketin
25 adedi hatalı ve eksik doldurulması nedeni ile analizlere dâhil edilmemiş, 132 adet anket ile analizler
yapılmıştır. Araştırmada duygusal zeka değişkeni Tatar vd. (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan
“Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği” kullanılarak ölçülmüştür. Çalışan performansı ise 2000 yılında Sigler
ve Pearson tarafından uyarlanan ve Çöl (2008) tarafından Türkçe’ye çevirisi yapılan “Çalışan
Performans Ölçeği” kullanılarak ölçülmüştür. Araştırma bulgularına göre banka çalışanlarında
duygusal zekâ ile performans arasında anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Duygusal Zeka, Performans, Banka Çalışanları
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ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİ CENNETLERİ VE TRANSFER
FİYATLANDIRMASI SORUNU
Selçuk İ̇pek1 , İ̇lknur Kaynar1 , Mehmet Öksüz1 *
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
*Sorumlu yazar: moksuz@comu.edu.tr

Özet
Günümüz dünyasında bilişim ve iletişim teknolojisi alanında yaşanan gelişmeler ticaretin de
şekillenmesinde ve değişiminde etkili faktörler olmuştur. Elektronik ticaret sayesinde çokuluslu
şirketler fiziksel sınırlamalardan uzaklaşarak ticaret yapma olanağı bulmakta ve elde ettikleri gelirleri
sonucunda ödemek zorunda oldukları vergileri azaltabilmek için yerleşik sayıldıkları yeri
değiştirebilme şansına sahip olmaktadırlar. Bu nedenle şirketler ticari faaliyetlerini ve yerleşik
sayıldıkları yeri vergi cennetlerine kaydırabilmek için elektronik ticaretin avantajlarından
faydalanmaktadırlar. Farklı vergilendirme yetkileri altında faaliyet gösteren bağlı şirketler açısından
konu irdelendiğinde, transfer fiyatlandırması nedeniyle bağlı şirketlerin vergi matrahlarının önemli
ölçüde etkilendiği görülmektedir. Çünkü elektronik ticaretin ülke sınırlarını aşan yapısı, elektronik
ticaret yapan şirketleri vergi matrahlarını düşürebilmek amacıyla vergi cenneti olan ülkelere
yönlendirmektedir. Bu durum, vergi idareleri açısından vergi geliri kaybına neden olmakla birlikte
firmalar açısından ise kâr maksimizasyonu anlamına gelmektedir. Vergi cenneti olarak isimlendirilen
ülkelerdeki şirketlerin vergi denetimlerinin yapılması ise son derece güçtür. Diğer taraftan çokuluslu
şirketlerin faaliyetlerini vergi cennetlerine kaydırması, devletlerarası rekabetin ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Bu nedenle uluslararası şirketlerin elektronik ticaret sonucunda elde ettikleri gelirlerin
tespit edilerek vergilendirilmesi dünya çapında son derece önemli bir konu halini almıştır. Ortaya
çıkan bu sorunsalla mücadele edebilmek için OECD tarafından Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı
(BEPS) Eylem Planı hazırlanmıştır. BEPS Eylem Planı kapsamında oluşturulan 15 eylemden ilki ise
dijital ekonominin vergilendirilmesi ile ilgili olmuştur. Hazırlanan eylem planında ilk maddenin
elektronik ticaretin vergilendirilmesi ile ilgili oluşu sorunun boyutlarının büyüklüğünün anlaşılması
açısından son derece önemlidir. Bu eylem planında, BEPS fırsatlarını azaltarak elektronik ticaretin
uluslararası vergi kuralları açısından bir tehdit unsuru oluşturup oluşturmadığını dolaylı ve dolaysız
vergiler açısından tespit edilmesinin önemi vurgulanmış ve çözüm önerileri getirilmiştir. Çalışmanın
temel amacı, elektronik ticaretin yaygınlaşması sonucu özellikle çok uluslu şirketlerin vergi
cennetlerine kayarak transfer fiyatlandırması yöntemi ile kâr maksimizasyonu yoluna gitmeleri
sonucunda oluşan vergilendirme sorunlarını belirlemek ve diğer taraftan dünya kapsamında ortaya
çıkan bu soruna çözüm üretmek adına OECD tarafından oluşturulan BEPS Eylem Planı’nın çözüm
önerilerini irdelemektir.
Anahtar Kelimeler: Elektronik Ticaret, Vergi Cenneti, Transfer Fiyatlandırması, Beps, Oecd
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ESKİ TÜRKLERDE MERKEZİ İ̇DARE
Resul Okan Esen1 *
1

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği
*Sorumlu yazar: resulokanesen24@gmail.com

Özet
Türkler tarih sahnesine çıktığı ilk günden bu yana dünya tarihi içerisinde kendisine çok önemli bir yer
bulmuştur. Ayrıca Türkler çok eski tarihlerde bile devlet kurma ve birlik olma bilincine erişmeyi
başaran bir millet olmuştur. Nitekim Türkler devletleri yıkıldığında göç ederek gittikleri yerde göç
ederek bir devlet kurarlar ya da bulundukları yerde bir devlet kurarak bağımsız yaşama isteğini yerine
getirmiştir. Öyle ki Türkler irili ufaklı birçok devlet kurmuş ancak bunların pek çoğu kısa ömürlü
olmuştur. Bunda yaşanan taht mücadeleleri, boylar arası rekabet, Çin’in baskıları gibi çeşitli
nedenlerdin etkili olduğu görülmektedir. Bunlar karşımıza Türklere ait destan ve efsanelerde de çıkar.
Bunlarla birlikte eski Türklerde aileden devlete gelene kadar muazzam bir hiyerarşi mevcuttur. Bu
hiyerarşide bir kişinin nasıl davranması gerektiği, halkın, Kağan’ın ve devletin görevlerinin hepsi
bellidir. Bunlara uyulmadığı takdirde alacakları cezalar da bellidir. Bu çalışmanın amacı eldeki bilgiler
doğrultusunda hükümdarın, hükümetin, ordunun, yargının ve toyun nitelikleri ve görevleri hakkında
bilgi vermektir.
Anahtar Kelimeler: Hükümdar, Hükümet, Ordu, Yargı, Toy, Devlet
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ESKİÇAĞDA TROAS BÖLGESİNİ ETKİLEYEN TSUNAMİLER
Kamil Doğancı1 *
1

Bursa Uludağ Üniversitesi
*Sorumlu yazar: kamil@uludag.edu.tr

Özet
Eskiçağda Troas günümüzde ise Biga Yarımadası olarak adlandırılan bölge tarih boyunca Marmara ve
Ege Denizi’ndeki fayların kırılmasıyla ortaya çıkan şiddetli depremlerin ürettiği tsunmai hareketlerine
maruz kalmıştır. Eski dönemlerde gerçekleşmiş olan tsunami olaylarını tespit edebilmek oldukça
zordur. Kayıtların yetersizliği bir yana insanların dini inanışları doğrultusunda doğa olaylarını tanrılara
bağlamaları ve bu tür felaketleri kaydetmemeleri günümüz araştırmacılarının işlerini zorlaştırmaktadır.
Ancak antikçağdan günümüze kalan pasajların yeniden yorumlanması, son yıllarda arkeoloji
bilimindeki ve tekniklerindeki gelişmeler ve disiplinlerarası çalışmalar ümit vericidir. Günümüz
uzmanlarının yaptıkları araştırmalar sonucunda Marmara Denizi’nde günümüze kadar 40 adet
tsunaminin gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda Troia ve civarını etkileyen en erken tsunami
MÖ 1380 yılına tarihlendirilir. MÖ 1300’de bu sefer Troia VI kentini yok eden şiddetli depremin
neden olduğu V şiddetindeki tsunami Troas ve Ionia bölgelerinin sahil kentlerinde su baskınlarına ve
can kayıplarına neden olmuştur. Ancak bir tsunami olayını açık bir şekilde anlatan ilk kaynak MÖ 5.
yüzyılda yazılmış olan Herodot Tarihi’dir. Herodotos MÖ 479 yılında Perslerin Khalkidike
Yarımadasındaki Potidaea kentini kuşatması sırasında gerçekleşen tsunami olayını şöyle anlatır: “Pers
ordusu yarımadanın (Khalkidike) içine girmek için harekete geçtiğinde sular birdenbire ve epeyce
yükseldi. Yüzme bilmeyenler öldüler…”. Thukydides ise Peleponnessos Savaşları’nı anlattığı eserinde
MÖ 425 yılında Ege Denizi’nde gerçekleşen tsunami felaketini şöyle anlatır: “Bir dizi depremden
sonra Euboea bölgesinin sahil kentlerinden Orobiae’da deniz önce çekildi, sonra devasa dalgalar
olarak geri dönerek kentin yarısını sular altında bıraktı. Birçok insan öldü.” Bunların dışında MÖ 300
yılında Limnos (=Limni) adası açıklarında, MS 344 ve MS 447 yıllarında Marmara Denizi’nde oluşan
tsunamiler Troas civarındaki yerleşimlerde su baskınlarına, hasara ve can kaybına neden olan diğer
felaketlerdir. Eskiçağ yazarları tsunmai gibi doğal felaketleri “tanrıların gazabı” yada “tanrıların
insanları cezalandırma yöntemi” olarak gördüklerinden, pagan döneminde tsunami olaylarından
deprem ve deniz tanrısı Poseidon sorumlu tutulmuş ve bu tür felaketlere maruz kalan kentlerde
Poseidon kültü önem kazanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Troas, Tsunami, Troia, Propontis, Hellespontos

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 107

GELENEKSEL PAZARLARDAN SÜPERMARKETLERE DEĞİ̇ŞEN
TÜKETİ̇M ALIŞKANLIKLARI
Nur Çağlar Çetı̇nkaya1 * , Onur Köktürk1
1

Çankırı Karatekin Üniversitesi
*Corresponding author: nurcaglar@karatekin.edu.tr

Özet
İhtiyaçlar hiyerarşisinin temel basamağını oluşturan fizyolojik ihtiyaçlar tüketiciler için devamlılık arz
eden ihtiyaçlardır. Yüzyıllardan bu yana tüketicilerin temel ihtiyaçlarından beslenme ihtiyaçlarının
büyük bir kısmını karşılayan semt pazarları Türk kültüründe önemli bir role sahiptir. Globalleşen
tüketim alışkanlıkları ile birlikte değişen tüketici davranışları semt pazarlarına rakip olarak
süpermarketlerin doğmasına sebep olmuştur. Değişen tüketim kültürü ile birlikte son yıllarda
“organik” kavramına dikkat eden tüketiciler yeniden semt pazarlarına yönelmiş bu durum tüketiciler
açısından modern alışveriş ve geleneksel alışveriş arasında kaotik bir durumu ortaya çıkarmıştır.
Çalışmada semt pazarları süpermarketler avantaj ve dezavantajları yönünden incelenmiştir. Haftanın
belirli günlerinde kurulan semt pazarları süreklilik açısından süpermarketler ile rekabet
edememektedir. Ancak organik ürünler sunması ve tam rekabetten dolayı süpermarketlere göre daha
çok alternatifin yer aldığı semt pazarları bu yönleri ile de süpermarketlere tercih edilmektedir. Semt
pazarları ile aralarında gerilime neden olan süpermarketlerin tüketicilere sunduğu diğer olanaklar da
dikkate alınan çalışmada tüketicilerin tercih nedenleri, geleneksel ya da modern kültürün varlığı, fiyat
politikası, ürün çeşitliliği gibi özellikler gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Semt Pazarları, Tüketici Davranışları, Modern Alışveriş
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GENEL MUHASEBE VE Bİ̇LGİ̇SAYARLI MUHASEBE ÖĞRENCİ̇
DERS DEĞERLENDİ̇RME ANKET SONUÇLARININ BAZI
KATEGORİ̇K DEĞİ̇ŞKENLERE GÖRE İ̇NCELENMESİ̇
Hasan Gül1 * , Özgür Manap2
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2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ezine Meslek Yüksekokulu
*Sorumlu yazar: hasangul@comu.edu.tr

Özet
Muhasebecilik faaliyetlerinin doğru ve eksiksiz yerine getirilmesinde etkin bir mesleki eğitim son
derece önemlidir. Eğitim etkinliğinin ölçülmesinde kullanılabilecek yöntemlerden biri de öğrenci ders
değerlendirme anketleridir. Bu çalışmanın amacı muhasebe eğitiminde oldukça önemli bir ağırlığa
sahip olan Genel Muhasebe ve Bilgisayarlı Muhasebe derslerinin öğrenci ders değerlendirilme anket
sonuçlarının bazı kategorik değişkenlere göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğinin incelenmesidir. Bu amaçla meslek yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü ile
İşletme Yönetim Bölümü öğrencilerinden anket yöntemiyle veri toplanmıştır. SPSS 22 programı
kullanılarak yapılan betimsel istatistik ve nonparemetrik test sonuçlarına göre Genel Muhasebe dersi
öğrenci ders değerlendirme anket ortalaması 4,22; Bilgisayarlı Muhasebe dersi öğrenci ders
değerlendirme anket ortalaması ise 4,53’dür. Genel Muhasebe dersinde, öğrencinin kayıtlı olduğu
bölüm ve devam durumu değişkenlerine göre öğrenci ders değerlendirme anketi ortalama puanları
istatistiki açıdan anlamlı farklılık gösterirken; sınıf, beklenen başarı notu, cinsiyet ve yaş aralığı
değişkenlerine göre öğrenci ders değerlendirme anketi ortalama puanları istatistiki açıdan anlamlı
farklılık göstermemektedir. Bilgisayarlı Muhasebe dersinde öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm ve
cinsiyet değişkenine göre öğrenci ders değerlendirme anketi ortalama puanları istatistiki açıdan
anlamlı farklılık gösterirken; devam durumu, beklenen başarı notu ve yaş aralığı değişkenlerine göre
öğrenci ders değerlendirme anketi ortalama puanları istatistiki açıdan anlamlı farklılık
göstermemektedir.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe Eğitimi, Ders Etkinliği, Ders Değerlendirme Anketi, Betimsel
İstatistik, Kruskal Wallis H Testi
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GÜNÜMÜZ TOPLUMSAL SORUNLARI AÇISINDAN BİLGİ
SOSYOLOJİSİNİN İ̇ŞLEVİ VE SORUMLULUKLARI
Güncel Önkal1 *
1

Maltepe Üniversitesi
*Corresponding author: guncelonkal@maltepe.edu.tr

Özet
Günümüzün toplumsal sorunları daha önceki yüzyıllardan oldukça farklılaşmış, karmaşıklaşmış ve bu
haliyle genelleştirmeye karşı dirençli hale gelmiştir. Bu değişimin temelinde sayılabilecek en başat
faktör ise bireyselleşmenin yapısının geç-kapitalizmin teknoloji destekli yaşam biçimi kurgusuna tabi
tutulmasıdır. “Tercih” etmenin adeta bir “kullanıcı özne” (user) mantığına indirgenmesi, toplumsal
düşüncenin altında yatan sorumluluk, uyum sağlama, düzenlilik, rasyonalite, siyasal duyarlık, etik
farkındalık gibi unsurların gözardı edilmesiyle sonuçlanmıştır. Yeni yüzyılda toplumun resmi, bilgi
sosyologlarının toplumsal olanın ardında yatan epistemolojiyi anlama çabaları için de önemli bir
örneklem sunmaktadır. Özellikle Bourdieu’nun sosyal bilimlerin “alan” kavramsallaştırmasına ilişkin
sorgulaması beraberinde başka sorgulamaların da kapısını açmıştır. Sosyal bilimlerde bilgi sosyolojisi
açısından yöntem sorunu, yöntemin dayandığı dünya görüşü ve bilimselci araştırma mantığının
irdelenmesini gerektirir. Bu bağlamda yapılacak çalışmada bilgi sosyolojinin felsefi dayanakları
çerçevesinde yeni insan paradigması ve yeni sosyal bilim yaklaşımının olanağı ve "yeni"liği
tartışmaya açılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bilgi Sosyolojisi, Geç Kapitalizm, Yeni İnsan Paradigması, Metodoloji.

Hİ̇SSE SENEDİ̇ Pİ̇YASALARINDA HAFTANIN GÜNÜ ANOMALİ̇Sİ̇
:BIST 30 ÜZERİ̇NE Bİ̇R ANALİ̇Z
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Özet
Etkin Piyasalar Hipotezi, piyasada her şeyin olağan olduğunu ve olağandışı gelir elde edilemeyeceğini
öngörmektedir. Fakat bu teoriye ters düşen sonuçların varlığı da literatürde gerçekleştirilmiş bir çok
çalışma tarafından ortaya konulmuştur. Ortaya konulan bu aykırılıklar ise anomali olarak literatürdeki
yerini almıştır. Özellikle yatırımcılar ve hisse senedi sahipleri açısından anomaliler önem teşkil
etmektedir. Anomalilerde kendi içerisinde zamana bağlı (Dönemsel) ve zamana bağlı olmayan
(Kesitsel) anomaliler olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu çalışmada, uluslararası hisse senedi piyasalarında
var olduğu bilinen takvimsel anomalilerden birisi olan haftanın günü anomalisinin test edilmesi
amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında 1997-2018 yılları arasındaki döneme ilişkin BIST 30 endeks
verileri kullanılmış olup anomalilerin test edilebilmesi için Garch modellerinden faydalanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Etkin Piyasa Hipotezi,anomaliler, Bıst 30, Garch, E-Garch

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 110

HÜKÜMET PROGRAMLARINDA DEMOKRATİ̇KLEŞME
POLİ̇Tİ̇KALARININ DEĞERLENDİ̇Rİ̇LMESİ̇ (1980-2018)
Fuat Uçar1 *
1

Giresun Üniversitesi
*Corresponding author: fuat.turkuaz@gmail.com

Özet
Hükümet, devletin her alandaki siyasetini belirleyip uygulamakla görevli en üst yürütme organıdır.
Hükümet programı da yürütme organının uygulamayı amaçladığı temel politikalarını içeren ve buna
dayanarak Meclis’ten güvenoyu istediği bir belgedir. Cumhuriyet’in kurulmasından günümüze kadar
altmış beş Cumhuriyet hükümetine bir bütün olarak bakıldığında, demokratikleşme politikaları hemen
her hükümet programında yer almış, hatta bazılarının en temel özelliklerinden biri olmuştur. Özellikle
de 1990’lı yıllarda hükümetlerin en önemli duyarlılık alanlarından birini oluşturmuştur. Bu çalışmada;
12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nden 24 Haziran 2018’de yapılan milletvekilli seçimi ile geçilen
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kadar görev yapan 22 hükümetin programı incelenmiştir.
Tarama yolu ile incelenen metinlerde, demokratikleşmeye yönelik olarak öncelik kazanan kavramlar;
demokratik düzen, demokratik düşünce, demokratik anayasa, sivil toplum, kamu yönetiminin yeniden
yapılandırılması, demokratik kültür ve demokratik siyaset gibi kavramlar olmuştur. Yapılan taramada
hükümetlerin demokratikleşme politikalarına yönelik standartların konjonktürel iç ve dış gelişmelere
bağlı olarak artan bir eğilimde devam ettiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Demokratikleşme, Hükümet Programı, Politika, Sivilleşme
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İKİ̇NCİ̇ DÜNYA SAVAŞININ, TÜRKİ̇YE’DE Sİ̇YASİ̇ MUHALEFETİ̇N
OLUŞUMUNA ETKİ̇Sİ̇
Gültekin K. Birlik1 *
1
Atılım Üniversitesi
*Sorumlu yazar: gultekin.birlik@atilim.edu.tr

Özet
İkinci Dünya Savaşına girmeme politikasını benimseyen Türkiye, bunu gerçekleştirebilmek için
bloklar arasında “Denge Siyaseti” yürüttü. Türkiye izlediği denge siyasetiyle savaşın dışında kalmayı
başardı, ancak savaşın olumsuz etkilerini özellikle ekonomi alanında yaşadı. Pek çok ülkede olduğu
gibi Türkiye’de de ekonomiyi savaş koşullarına göre düzenlemek için, Ocak 1940’da Milli Korunma
Kanunu çıkarıldı. Piyasaya uygulanan kontrollere rağmen, ekonomide yaşanan yokluk, karaborsa ve
yüksek enflasyon, geniş halk kesimlerini olumsuz şekilde etkiledi. Bununla birlikte, belli bir kesim de
savaş ortamında haksız kazanç elde etti. Hükümet haksız kazanç sahiplerini vergilendirmek için Kasım
1942’de Varlık Vergisini, Nisan 1944’te de Toprak Mahsulleri Vergisini çıkarttı. Savaş yıllarındaki
bütün bu uygulamaların sonucunda, toplumun geniş bir kesiminde tepkiler ortaya çıktı. Hükümete
karşı ilk tepkiler, “ekonomi alanındaki” uygulamalara karşı, Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bazı
milletvekillerinden geldi. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu görüşmeleri sırasında, Mecliste muhalif
milletvekillerin varlığı ortaya çıktı. Bu kapsamda, 1945 yılı bütçesi bazı milletvekilleri tarafından
eleştirildi. 1945 bütçesine karşı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez olarak karşı oy kullanıldı. Hükümete
karşı gösterilen ikinci tepki ise “siyasi alanda" oldu. Bu kapsamda, siyasi alanda demokratikleşme
taleplerini içeren “Dörtlü Takrir (Önerge)” 12 Haziran 1945’te Cumhuriyet Halk Partisi Grup
Başkanlığına verildi. Ancak takrir reddedildiği gibi, takrir sahipleri de Cumhuriyet Halk Partisinden
ayrılmak zorunda kaldı. Bütün bu gelişmelerin sonucunda, takrir sahipleri, yeni bir parti kurma
girişimlerine başladı. Böylece, savaş sonrasında kurulan ilk muhalefet partisi olmamakla birlikte,
Mayıs 1950’de iktidarı devralacak olan Demokrat Parti 7 Ocak 1946’da kurulmuş oldu.
Anahtar Kelimeler: Tek Parti Dönemi, Çok Partili Demokrasi, İ̇ktidar, Muhalefet, Demokrat Parti.
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İŞKUR İ̇ŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ ÇANAKKALE İ̇LİNDE
2013-2018 YILLARI ARASI İSTİHDAMA KATKISI
Hayrettin Karacan1 * , Ali Şahin Örnek2 , Mukaddes Çelı̇k2
1

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
*Sorumlu yazar: karacanhayrettin@gmail.com

Özet
İşsizlik endüstrileşme ile önemi artan bir problem olarak ortaya çıkmış ve günümüz dünyasında
küresel rekabet, bölgesel ve global krizler, değişen teknoloji ve işgücü piyasası talepleri nedeni ile de
Türkiye dahil pek çok ülkeyi yakından ilgilendiren bir duruma gelmiştir. İşsizlik ile mücadelede
korumacı politikaları içeren pasif işgücü piyasası politikaları ve işsizlerin niteliklerini yükselterek iş
bulmalarını kolaylaştıran aktif işgücü piyasası politikaları ülkemizde uygulanmaktadır. İşsizlerin
niteliklerini bir iş yerinde fiilen çalışarak arttırmayı hedefleyen Avrupa ülkelerinden örnek alınarak
ülkemizde uygulanmaya başlanan aktif işgücü piyasası programlarından işbaşı eğitim programı 2009
yılından beri artış göstererek yaygın olarak uygulanmaktadır. Çanakkale ili özelinde İŞKUR’un
uyguladığı 2013-2018 yılları arasındaki pasif ve aktif işgücü piyasası faaliyetleri ortaya koyulmuştur.
İşbaşı eğitim programları özelinde ise Çanakkale ilinde 2017 yılında bu programa katılanlardan 100
kişiye yönelik uygulanan anket neticesinde elde edilen veriler nicel yöntemler ile SPSS 19
programında değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Işbaşı Eğitim Programı, İşkur

İSMAİL GASPIRALI SOVYET KAYNAKLARINDA (1923-1989)
Nadezhda Tikhonova1 *
1
Güney Federal Üniversitesi
*Corresponding author: nadezhdatikhonova@yahoo.com

Özet
Tüm dünyada Kırım-Tatar büyük aydınlatıcı, yazar, gazeteci ve pedagog İsmail Gaspıralı'ya adamış
çok sayıda araştırma çalışması var. Fakat Sovyet döneminde bilimsel toplumda isminin kayda değer
bir düşüşü ve hatta unutulması vardı. İşbu makalede İsmail Gaspıralı’nın yaşamına ve çalışmasına
ithaf edilen beş Sovyet kaynağı incelenecek ve analiz edilecektir. Kaynaklar, 1923'ten 1989'a kadar
olan dönemi kapsamaktadır. Bu çalışmanın temel amacı sosyo-politik bağlamdaki İsmail Gaspıralı’nın
mirasına Sovyet bilimsel yaklaşımının gelişmesini gözlemlemektir. Böylece, ilgili araştırmaların en
büyük siyasi bağlılığı 1930-1940'lı yıllarda gözlemlenmiştir. Mesela bu dönemde Bahçesaray'da
İsmail Gaspıralı adına müzesi kapatıldı. Daha sonraki dönemden 1960'ların sonuna kadar ilgili
çalışmaların yokluğu vardı.
Anahtar Kelimeler: İsmail Gaspıralı, Sovyet Kaynakları, Kırım Tatar
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KADIN EĞİTİMİNDEN MUHTELİT EĞİTİM/KARMA EĞİTİM
TARTIŞMALARINA GEÇİŞ VE TÜRKİYE MUALLİMLER BİRLİĞİ
Ayşe Yanardağ1 *
1

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
*Corresponding author: yanardag2006@gmail.com

Özet
19. yüzyılda dağılma dönemine giren Osmanlı Devleti’nde devleti kurtarmak için ıslahatlar yapılmaya
başlamıştır. Daha önce çoğunlukla askeri alanda yapılan yenilikler Fermandan sonra hukuk, eğitim,
siyasi, mali vs. birçok alanda yapılmıştır. Bu nedenle Tanzimat Fermanı yeniliklerin kapsamının
genişlemesi bakımından bir dönüm noktasıdır. Bu bağlamda eğitim alanında da birçok yenilikler
yapılmış, önce medrese anlayışı dışında Batı tarzında yeni okullar açılmaya başlamıştır. Avrupa’da
Reform ve Rönesans neticesinde değişen eğitim anlayışı Osmanlı Devleti’ni sadece Avrupa tarzında
yeni okullar açmak şeklinde etkilemekle kalmamıştır. Nitekim 19.yüzyılda Avrupa’da kadın eğitimi
meselesi gündeme gelirken, Osmanlı Devleti’nde de Tanzimat’tan sonra kadınların eğitimi meselesi
gündeme gelmiş, Osmanlı aydınları bu konuda fikirler ortaya koymuşlardır. Yine Avrupa’da
kadınların eğitimi meselesi kadınların ayrı okullarda veya erkeklerle karışık olarak eğitilmesi
tartışmalarına yol açmış, bu konuda deneyimlere girişilmiştir. Avrupa’daki bu gelişmeler Osmanlı
Devletine de yansımış ve yavaş yavaş Avrupa’daki karma eğitim tartışmaları Osmanlı’da da gündeme
gelmiştir. Başlangıçta bu tartışmalar daha ziyade Avrupa eğitim gelişmeleri şeklinde verilmiş, zamanla
Osmanlı’da da uygulanabilir mi sorunu olarak lehte aleyhte tartışmalara dönüşmüştür. II. Meşrutiyet
Dönemi’nde artan tartışmalar Cumhuriyet’in başlangıcında devam etmiş ve uygulanabilirliği
tartışılmıştır. Yeni devlet milli eğitim sistemini kurmaya çalışırken bir öğretmen örgütlenmesi olan
Türkiye Muallimler Birliği’ni desteklemiş, Birliğin kongrelerinde eğitimin çeşitli konular da yaptığı
tartışmalardan yararlanmıştır. Bu tartışmalardan birisi de muhtelit terbiye/karma eğitim meselesidir.
Çalışmada Osmanlı’dan beri tartışılan kadın eğitimi, karma eğitim meseleleri tarihsel bir bakışla ele
alınmış ve değerlendirilmiştir. Çalışmada dönemin basını, Türkiye Muallimler Birliği Kongrelerinin
zabıt tutanakları kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Kadın Eğitimi, Muhtelit/karma Eğitim, Türkiye Muallimler Birliği
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KALE-İ SULTANİYE ANTLAŞMASI’NDAN MONTREUX
SÖZLEŞMESİ’NE BOĞAZLAR MESELESİ
Murat Burgaç1 *
1

Anadolu Üniversitesi
*Sorumlu yazar: mburgac@anadolu.edu.tr

Özet
Akdeniz ve Karadeniz’i birbirine bağlayan yegane su yolları olan ve Türk Boğazları olarak
adlandırılan Çanakkale ve İstanbul (Karadeniz) Boğazları, sahip olduğu ekonomik ve siyasal önem
nedeniyle tarih boyunca uğruna pek çok mücadelenin verildiği coğrafi bir alan olagelmiştir.
İstanbul’un fethinden sonra Türk hakimiyetine giren ve uzunca bir süre geçiş şartlarının tek taraflı
olarak Osmanlı Devletince belirlendiği Boğazlar, 1809’da İngiltere ile imzalanan Kale-i Sultaniye
(Çanakkale) Antlaşmasıyla mutlak Türk hakimiyeti döneminden çıkmaya başlamış; 1841 Londra
Boğazlar Antlaşmasıyla da hukuki statüsünün çok taraflı antlaşmalarla belirlendiği bir döneme
girmiştir. I. Dünya Savaşı yenilgisi sonrası imzalanan Mondros Mütarekesiyle Boğazlardaki Türk
hakimiyeti sona ermiş, Sevr Antlaşmasıyla da Boğazlar, Türklerin elinden tamamen ve sonsuza dek
alınmak istenmiştir. Ancak Milli Mücadelenin başarıya ulaşması sonrası Lozan Antlaşması ve bu
antlaşmaya ek olarak imzalanan Lozan Boğazlar sözleşmesiyle bu proje suya düşmüş, Boğazlar
meselesi de yeni bir evreye girmiştir. O günkü şartlar gereği, Boğazlar Komisyonunun varlığı,
Boğazlar bölgesinin gayri askeri hale getirilmesi gibi Türk egemenliğine zarar verici nitelikte
hükümleri kabul etmek zorunda kalan Cumhuriyet rejimi, şartların uygun hale geldiği 1936 yılında
harekete geçerek Boğazlar konusunda yeni bir konferans toplanmasını sağlamış ve nihayetinde de
Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki egemenlik hakkının pekiştiren Montreux Boğazlar Sözleşmesi
imzalanmıştır. Bu bildiride “Türkiye’nin can damarı” olarak nitelendirilen Boğazların tarihsel geçmişi
ele alınacak ve Boğazlar meselesinin geçirdiği evreler neden ve sonuçlarıyla birlikte açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Boğazlar Meselesi, Kale-i Sultaniye,
Montreux
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KARMA FREKANSLI VERİ̇LERDE Mİ̇DAS REGRESYON
MODELLERİ̇Nİ̇N UYGULANMASI: TÜRKİ̇YE’Nİ̇N EKONOMİ̇K
BÜYÜME TAHMİ̇Nİ̇
Hasraddin Gulı̇yev1 , Çiğdem Demı̇r2 *
Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi İİBF
*Sorumlu yazar: demircigdem@akdeniz.edu.tr
1

2

Özet
Günümüzde küreselleşmenin dünya ekonomilerine en önemli etkilerinden biri, mal ve hizmet
üretimini nitelik ve nicelik olarak artırıp toplumsal refahı yükseltmesidir. Bu yüzden ekonomik
büyüme ile ilgili her konu hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde odak noktası haline
gelmiştir. Ekonomik büyüme ekonomik sistemin gözde bileşenlerinden olup üretim ve satış, gelir ve
harcama, yatırım ve verimlilik, tasarruf ve krediler gibi tüm ekonomik işleyişi yansıtan bir kavramdır.
Bu nedenle, bir ülkenin ekonomik gücü, ekonomik büyüme rakamlarıyla özetlenmektedir. Bu noktada,
ekonomik büyüme rakamlarının gerçeğe en yakın şekilde tahmini önem kazanmakta ve bu tahmin için
ekonometrik yöntemlerin kullanıldığı çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye’nin ekonomik büyümesini en
iyi şekilde tahmin etmek amacıyla ele alınan bu çalışmada, farklı frekansa sahip verileri aynı modelde
analiz eden MİDAS yaklaşımı kullanılarak etkin tahminlerin yapılması sağlanmıştır. Çalışmada,
ekonomik büyüme tahmini için literatürde en çok kullanılan sanayi üretim endeksi, enflasyon, tarım
dışı istihdam ve dış ticaret verileriyle çeşitli MİDAS regresyon modelleri denenmiş ve Almon
Polinomlu Midas Reresyon Modelinin daha iyi tahminler verdiği görülmüştür. Sonuç olarak, bu model
ile Türkiye’nin ekonomik büyüme oranı 2017 yılının 4. çeyreği için tahmin edilmiş ve elde edilen
tahmin değeriyle gerçek büyüme oranı arasındaki farkın çok az olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda
çalışma, ekonometri literatüründe yeni bir yaklaşım olan MİDAS regresyon modelleri ile en etkin
tahminlerin yapılabileceğini ortaya koymuş ve özellikle ekonomik büyüme için yapılan doğru
tahminlerle politika yapıcılara sürdürülebilir büyüme probleminin çözümünde önemli katkılar
sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Mıdas Regresyonu, Türkiye Ekonomik Büyüme, Tahmin
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KIRSAL GÖÇÜN NEDENİ ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM: TARIMKIRSAL NÜFUS İ̇LİŞKİSİ
Ertuğrul Güreşci1 *
1
Ahi Evran Üniversitesi
*Sorumlu yazar: ispir_ert@hotmail.com

Özet
Kırsal göç, Sanayi Devrimi ve sonrasında yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerin en genel
sonucu olarak tanımlanabilir. Bu tür göçlerin nedenleri, süreci ve sonuçlarının anlaşılması ve
tartışmaya açılması, bir çok sosyo-ekonomik gelişmenin de temel açıklayıcısı olabilmektedir. Kırsal
göçün temel nedeni olarak, kırsaldaki itici faktörler ve kentte ki çekici faktörler olarak gösterilebilir
Bu noktadan hareket edilerek kırsalın itici faktörünün özünde, tarım sektörünün nüfus ile olan ilişkisi
yatmaktadır. Bu ilişkinin, nüfusun artması ile birlikte yoksullukla karşılaşabileceği gerçeği bir çok
örnekte kendisini göstermektedir. Bu çalışmada, tarım-kırsal nüfus ilişkisi ve kırsal göç arasındaki
bağlantının kırsal göçün nedenlerini açıklamadaki etkinliği üzerinde durulması amaçlanmıştır.
Çalışmada, kırsal göç ile ilgili temel bilgiler verilerek konunun amaç doğrultusunda incelenmesi
sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kırsal Göç, Tarım, Nüfus, Kırsal

KONUŞMA BOZUKLUKLARI VE PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ TERCİHİ
ARASINDAKİ İ̇LİŞKİ
Temel Alper Karslı1 *
1

Bartın Üniversitesi Psikoloji Bölümü
*Corresponding author: temelalperkarsli@gmail.com

Özet
Bu çalışmanın amacı, kekemelik tanısı almış veya kekemeliğini atlatmış olan psikoloji bölümü
öğrencileri ile kekeme olmayan psikoloji bölümü öğrencileri arasında, psikolojiye ilgi açısından bir
fark olup olmadığını incelemektir. Yapılan literatür taraması sonucunda kekemelik; duyulabilecek
veya duyulamayacak bir şekilde hecelerin, seslerin kişinin iradesi olmaksızın uzatılması veya
tekrarlanması ile görülen konuşma bozukluğu olarak tanımlanmıştır. Aynı zamanda yapılan
araştırmalar sonucunda kekemeliğin psikolojik bir yönünün olduğu da vurgulanmaktadır. Ancak,
Türkçe literatürde bu konuda bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu pilot çalışma 2017-2018 eğitim ve
öğretim yılında 40 (20 kekemelik tanısı almış veya kekemeliğini atlatmış, 20 kekemelik tanısı
almamış.) psikoloji bölümü öğrencisi ile yürütülmüştür. Bu pilot çalışmada elde edilen veriler kendi
hazırlamış olduğumuz “Psikolojiye İlgi Ve Kekemelik Arasındaki İlişki Ölçeği” (1: Hiç katılmıyorum,
5: Tamamen katılıyorum.) ile toplanmıştır. Verilerin analizi IBM SPSS 25 programı ile yapılmış olup
çift serili korelasyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre kekemelik tanısı almış veya tanı
aldıktan sonra kekemeliği atlatmış öğrenciler ile kekemelik tanısı almamış öğrenciler arasında
psikolojiye ilgi bakımından anlamlı bir fark (r= -0,589; p>0.05) bulunmuştur. Sonuç olarak kekemelik
tanısı almış veya tanı aldıktan sonra kekemeliği atlatmış psikoloji bölümü öğrencilerinin psikolojiye
olan ilgisinin, kekemelik tanısı almamış psikoloji bölümü öğrencilerine göre daha yüksek olduğu
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Konuşma Bozukluğu, Kekemelik, Psikoloji Bölümü, Üniversite Bölüm Tercihi
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KÜÇÜK ŞEHİ̇RDE KADINLARIN SUÇ MAĞDURİ̇YETİ̇ KORKUSU
ÜZERİ̇NE SOSYOLOJİ̇K Bİ̇R ARAŞTIRMA: KIRŞEHİ̇R İ̇Lİ̇ ÖRNEĞİ̇
Gülçı̇n Cebecı̇oğlu1 *
Ahi Evran Üniversitesi
*Corresponding author: gulcincebecioglu@ahievran.edu.tr
Özet
Modern toplumların temel sorunlarından birisini oluşturan suç mağduriyeti konusu sosyal bilimlerin
de ilgi odağı konulardan birisi olmuştur. Yapılan araştırmalar bireyin herhangi bir suçun mağduru olup
olmamalarının onların suç mağduriyeti korkularını tetikleyen önemli bir unsur olduğunu ileri sürseler
de kadınların suç mağduriyeti korkularının onların yaşanmışlıkları ile ilişkili olmadığı göze
çarpmaktadır. Başka bir ifadeyle kadınlar daha az oranda suç mağduru olmalarına rağmen yaşadıkları
suç mağduriyeti korkusu çok daha fazladır. Bu düşünceden hareketle yapılan bu çalışma ile Kırşehir
ilinde kadınların suç mağduriyeti korkularının sosyolojik bir bakış açısıyla değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Bu zamana kadar yapılmış çalışmalardan farklı olarak çalışmada derinlemesine
mülakata tekniği kullanılmış ve böylelikle konu ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşılmak istenmiştir. Bu
bağlamda farklı yaş gruplarından ve farklı meslek gruplarından 20 kadınla görüşülmüştür. Araştırma
sonucunda ise literatürü destekler bir şekilde kadınların az bir oranda suça maruz kalmalarına rağmen
suç mağduriyeti korkusu yaşadıkları görülmüştür. Ayrıca kadınlar, mazur kalmaktan korktukları
suçların başında hırsızlık ve cinsel taciz suçlarının geldiğini belirtmişlerdir. Bu durumun temel sebebi
olarak da her ne kadar Kırşehir'i küçük ve güvenli bir şehir olarak görseler de son zamanlarda yaşanan
göçmen nüfusundaki artışını göstermişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Suç, Suç Mağduriyeti Korkusu, Toplumsal Cinsiyet
1

LEYLÂ HANIM DÎVANI'NDA RÂKİ̇P KAVRAMI
Sultan Çiloğlu1 *
1
Ordu üniversitesi
*Sorumlu yazar: sultanciloglu_@hotmail.com

Özet
Dîvan şâirlerinin şiirlerinde sıkça söz ettikleri râkip dîvan şiirinde önemli bir unsurdur. “Âşık-mâşukrâkip” üçlüsü içerisinde râkip; âşığın en büyük düşmanı, sevgili ile arasındaki en büyük engeldir.
Sevgili ile âşığın kavuşmasına engel olmaya çalışan râkip; zaman zaman sevgili ile yakınlaşarak âşığın
türlü acılar çekmesine neden olur. Bu yüzdendir ki şâirler râkibe türlü sıfatlar yakıştırmış, beddualar
etmiş hatta onun ölmesini istemiştir. Şâirler, râkibin; arabozuculuğundan, kötü kalpli oluşundan,
kendini beğenmişliğinden vb. özelliklerinden bahsederler. Şâirlere göre râkibin aradan çekilmesi
sevgili ile kavuşmasını sağlayacaktır. Bu yüzden bütün şâirler râkibin ortadan kalkmasını ister. Dîvan
edebiyatında râkip kavramı sıkça işlenmiş “râkip” redifli şiirler dahi yazılmıştır. Bu tarz şiirlerden bir
tanesi de Leylâ Hanım’a aittir. 15. yy. da yaşamış kadın divân şâirlerinden Leylâ Hanım’ın divanında
“âşık-mâşuk-râkip” üçlüsü arasında râkip güçlü bir tip olarak karşımıza çıkar.
Anahtar Kelimeler: Leylâ Hanım, Râkip, Dîvan
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MEDYANIN MEVCUT DURUM ANALİZİ
Birol Akgül1 , Zeynep Ayer1 *
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
*Corresponding author: ayerzeynep@gmail.com
1

Özet
Son yıllarda iletişim teknolojileri çok hızlı bir biçimde gelişmektedir. Teknolojinin teşvik ettiği yeni
dünya düzeni, alışılagelmiş düzen ve alışkanlıkları değiştirmektedir. 1970’lerden itibaren dijital
teknolojilerin ortaya çıkması, medya başta olmak üzere birçok sistemin işleyişindeki değişim
döneminin başlangıcı olarak değerlendirilmektedir. 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra internet
kullanımının başlaması, medyanın gelişimini hızlandıran önemli bir nokta olmuştur. Medya kavramı
internetin gelişmesi ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte kabul değiştirmektedir.
Geleneksel kitle iletişim araçları, yeni nesil iletişim teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla değişime
uğramıştır. İnternet ile birlikte ortaya çıkan yeni medya, bugün “eski medya” olarak adlandırılan
standart iletişim yöntemleri karşısında üstün bir konum elde etmiştir. Çalışmada yeni medya kavramı
kapsamında medyanın günümüzdeki konumunun analiz edilmesi amaçlanmıştır. Öncelikle eski medya
ve yeni medya kavramları teorik çerçevede ele alınmıştır. Devamında ise eski medyanın yeni medya
karşısındaki konumuyla değerlendirilmiştir. Son bölümde yeni medyanın gelişimine ilişkin analiz ve
öngörülere yer verilmiştir. Çalışmada literatür taraması ve kurgusal analiz yöntemleri birlikte
kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, İnternet, Teknoloji.
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MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ̇LERİ̇Nİ̇N HARCAMALARININ
BULUNDUKLARI İ̇LÇE EKONOMİ̇Sİ̇NE KATKILARI: HENDEK
MESLEK YÜKSEK OKULU ÖRNEĞİ̇ (2017-2018)
Hasan Durmuş1 * , Mustafa Naimoğlu2
1
Sakarya Üniversitesi
2
Bingöl Üniveritesi
*Corresponding author: hasan.durmus3@ogr.sakarya.edu.tr
Özet
Her ilde en az bir devlet üniversitesi kurulma politikasının olumlu sonuçlarının yanında fakülte ve
yüksekokul kontenjanlarının artması, meslek yüksekokullarının her geçen gün öğrenci sayıları
azaltmakta ve mezun olan öğrencilerin istihdam edilememesi gibi nedenlerden dolayı meslek
yüksekokulları hiç tercih edilmemekte ve yeterli sayıda öğrenci gelmemesi nedeniyle meslek
yüksekokullarının varlıklarının sorgulanması gibi olumsuz sonuçları da görülebilmektedir. Bu çalışma,
Sakarya Üniversitesi Hendek Meslek Yüksek okulunun Hendek ilçe ekonomisine katkısını
belirlenmesinden hareketle demografik özellikleri ve coğrafi açından birbirine yakın olan ilçe meslek
yüksek okullarına yerel yöneticiler, yerel halk, işletmeciler ve yatırımcılar tarafından hak ettikleri
ilginin gösterilmesini sağlayabilmeyi amaçlamaktadır. Hendek Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin
Hendek ilçe ekonomisine yapmış olduğu katkıyı ortaya koyan bu çalışmada, yurtta, kendi evinde ve
kiralık evde kalan öğrencilerin harcama kalemleri değerlendirilmiştir. Öğrencilere uygulanan anketten
elde edilen veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda 2017-2018 eğitim-öğretim
yılında Hendek Meslek Yüksek okulu öğrencilerinin ilçe ekonomisine yıllık olarak 3.065.000 TL‘lik
bir katkı sağladığı belirlenmiştir. Ayrıca yurtta, kendi evinde ve kiralık evde kalan öğrencilerin
harcama kalemlerinde farklıklar tespit edilmiştir. Tespit edilen bu farklılıklar yerel yönetimlerin,
işletmecilerin ve yatırımcıların daha verimli ve uygulanabilir projeler gerçekleştirmesine olanak
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Myo Öğrencileri, Tüketim Harcamaları. İ̇lçe Ekonomilerine Etkileri
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Mİ̇LLİ̇ MÜCADELE’DE ŞARK Sİ̇YASETİ̇ VE ORTA ASYA TÜRK
DEVLETLERİ̇ İ̇LE İ̇Lİ̇ŞKİ̇LER
Nurten Ay1 *
1

Trakya Üniversitesi
*Sorumlu yazar: nurten_ay@windowslive.com

Özet
Birinci Cihan Harbi dünya tarihinde büyük izler bırakmış, birçok imparatorluğun çöküşüne sebep
olurken yeni devletlerin ortaya çıkmasına ise zemin hazırlamıştı. Bu devletlerden biri olan Osmanlı
İmparatorluğu, Birinci Cihan Harbi’nin getirdiği ağır yükün altında ezilmiş, topraklarının büyük
çoğunluğunu kaybetmiş ve eski ihtişamlı günlerine dönmek için açılan cephelerde savaşın
kaybedilmesi, devleti tamamen kaybetmeye mahkûm etmişti. Savaş sonunda imzalanan Mondros
Mütarekesi ile ise bir milletin bağımsızlığının ve yaşama haklarının elinden alınması kurtuluş
mücadelesinin başlamasına sebep olmuştu. Öncelikli amacın memleketin düşman işgalinden
temizlenmesi ve milletin yaşayabileceği bir yurt haline getirilmesi olduğu Milli Mücadele, bir milletin
milli bilinç etrafında birleşme ve milli bir devlet kurma sürecinin de başladığı bir dönem olmuştu. Bu
dönemde yeni kurulacak devletin uluslararası ilişkilerde söz sahibi olması için Türk milletinin
bağımsızlığına saygı duyan devletler ve kültür ve tarih birliği olan soydaş devletlerle ilişkiler
geliştirilmeye çalışılmıştı. Bu bağlamda Orta Asya’da Müslüman Türk devletlerini himaye eden
Sovyet Rusya ile ilişkiler kurulmuş, Mustafa Kemal Paşa Orta Asya Türk devletleri ile irtibata geçerek
onlardan destek ve yardım sağlamıştı. Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele’nin olağanüstü şartlarına
rağmen Orta Asya Türk Devletleri ve Türk dünyasına açılan kapı olan Nahçivan meydana gelen
olaylarla yakından ilgilenmiş, Türk devletleriyle tarih ve kültür birliğine dayalı köprüler oluşturmaya
çalışmıştı.
Anahtar Kelimeler: Milli Mücadele, Sovyet Rusya, Nahçivan, Dış Politika, Orta Asya Türk
Devletleri
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ORHAN PAMUK'UN "KIRMIZI SAÇLI KADIN" ROMANINDA
KULLANILAN METAFORLAR VE BU METAFORLARIN ROMANA
KATKISI
Damla Ağüzüm1 *
İstanbul Üniversitesi
*Sorumlu yazar: damla_aguzum@hotmail.com
1

Özet
Yaşadığımız dünya, birçok kavram ve bu kavramların ardındaki anlamlarla doludur. Bu anlamlar kimi
zaman anlaşılabilir-açık iken, kimi zaman da kapalı ve karmaşık bir yapıdadır. Özellikle sanatsal
metinlerde (roman, hikaye, tiyatro metni vb.) kapalı ve karmaşık bir anlatım biçiminin metne çok şey
kattığını, hatta sanatsal yapısının bu kapalılık ve karmaşıklıktan ileri geldiğini görürüz. Anlam
dünyasında kapalı ve karmaşık bir anlatım kurmamızı, görünenin ardındaki anlamı aramamızı
sağlayan şey metaforların varlığıdır. Metafor; Yunanca "metapherein" kelimesinden gelen ve "anlamın
taşınması" mantığında kullanılan, kısacası "dolaylı anlatım"ı simgeleyen bir kelimedir. Orhan
Pamuk'un Şubat 2016 senesinde yayımlanan romanı "Kırmızı Saçlı Kadın"da metaforlar önemli bir
yer tutmaktadır. Kuran-ı Kerim başta olmak üzere kullanılan dini öğe ve figürler, kuyu, iğne ile kuyu
kazmak, Cem'in babası, hatta sayfa 130'da geçen alelade elinde tuttuğu Wittfogel'in "Doğu
Despotluğu" kitabı dahi birer metafor, metnin anlamına katkı için kullanılan anlam yüklü bir öğedir.
Bu çalışmada Orhan Pamuk'un "Kırmızı Saçlı Kadın" romanında geçen metaforlar ve bu metaforların
romanın akışına ve anlam dünyasına yaptığı katkı incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kırmızı Saçlı Kadın, Orhan Pamuk, Metafor, Anlam, Roman.
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OSMANLI’DA BEYAZ Bİ̇R MADEN; ÇANAKKALE KIZILCA TUZLA
KÖYÜ TUZ ÜRETİ̇Mİ̇
Kenan Özkan1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
*Sorumlu yazar: resscongress@resscongress.com
1

Özet
Tarihsel süreçte büyük bir imparatorluk haline gelen Osmanlı devleti, yer altı ve yer üstü kaynaklarını
aktif bir şekilde kullanmayı bilmiştir. Kuşkusuz büyük bir zenginlik aracı olarak dönemsel şöhretine
bağlı bir ün edinen tuz madeni de önemli bir yer üstü kaynağıydı Devlet tuz madenini oldukça
önemsemiş ve farklı dönemlere göre kanun ve yasaknâmeler ile tuzu desteklemeye çalışmıştır. Tuz
ticareti ve üretim gelirleri Rusume-i sitte adında bir kurum tarafından yönetilirdi. Çanakkale’nin Tuzla
Köyü’nde bulunan tuz havuzları ve tuz ticareti hem bu kurum tarafından ön plana çıkarılmış hem de
arşiv kayıtlarında fazlaca yer verilmiştir. Eski adıyla Helesian ovası (sattions) olarak bilinen bu havza
hem Osmanlı Devleti’nde hem de Antik Yunan ekonomisinde son derece önemli bir yer edinmiştir.
Köyde çok sayıda tuz havuzu yer alırdı. Köse Dere ve Baba Dere gibi çevre yerleşimlerden de çok
sayıda işçi gurubunun bu tuzlalarda çalıştığı arşiv kayıtlarında paylaşılmıştır. Tuz üreticileri, kontrolü
sağlayan yazıcılar vasıtasıyla bir vakfa temlik ettikleri kayıtları Payitahta ulaştırırdı. Üretilen Tuz,
Arap Deve sürücüleri aracılığıyla Narlı Balıkesir üzerinden Bursa Hüdavendigar Vilayetine, Tuzla
limanından ise yük gemileri ile İstanbul’a ulaştırılırdı. Eski adıyla Kızılca Tuzla olarak bilinen bu
köyün tuzları Eflak ve Kefe bölgesinden gelen tuzlar kadar önemliydi. Kızılca Tuzla’da bir “kille” tuz
2,25 akçe dolaylarında satılırdı. Kefe ve Kızılca Tuzla’nın tuzu, toptan değeri 1 akçeye 700 dirhem,
perakende değeri ise 1 akçeye 600 dirhem şeklinde Pazar yerlerinden halka satılırdı. Bu bildiride
bölgesel bir organizasyon olarak gözüken ancak büyük bir pazar haline gelen tuz üretim madenlerinin
çalışması ve Tuzla Köyünün payı anlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Tuz, Çanakkale, Kızılca Tuzla, Ticaret, Maden

PAX VOBISCUM: SELAMÜN ALEYKÜM
Hakan Poyraz1 *
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi
*Sorumlu yazar: hpoyraz1@gmail.com
1

Özet
Selam alıp verme, benim başkasına açıldığım bir geçittir ve selamlaşma, insanların birbirlerine
kapılarını açtığı iletişim şifresidir. Bu anlamda selam, benden ötekine, ötekinden bana barış ve esenlik
bildirimidir. Esenlikte ve barışta olmak, Jacques Derrida’nın da selamlaşma üzerine söylediği gibi,
selam (salut), selamdan daha fazla bir şeydir zira salut’nün Latince kökeninde salvation’ı yani
kurtuluşu görür. Salut’de salvation’ı görmek, aslında selamda selameti görmektir. Bu nedenle
selamlaşmanın dile geldiği sözcüklerin işaret ettiği anlam dünyası selamdan öte bir şeydir. Bildirimde
bu işaretlerin bizi nereye götüreceğini, etimolojinin bizi nasıl bir ethos ile karşılaştıracağını tartışmaya
çalışacağım. Bu ethosun ahlakının soluk bir gölgesi olan modern selamı, Pax Vobiscum, Şalom
Aleyhem, Selamün Aleyküm, Barış, Huzur, Selamet, Kurtuluş/Kurtarıcı (Salvation/Salvator/Soter)
kavramları üzerinden yeniden köken ile irtibatlandırmaya çalışacağım.
Anahtar Kelimeler: Selam, Şalom, Pax, Barış, Salvation
II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 123

PHILOSOPHOS BASILEUS YA DA Fİ̇LOZOFUN İ̇KTİ̇DARLA SINAVI
Abrim Gürgen1 *
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi
*Corresponding author: abrimgurgen@yahoo.com
1

Özet
Bu bildirinin konusu, devlet yönetimine ilişkin teorik düşünceler ortaya koyan önemli filozofların
(Platon, Cicero, Seneca, Farabi, İbn-i Haldun hatta Konfüçyus) bu düşüncelerini praksise
aktardıklarında başarılı olup olamadıklarıdır. Platon, Devlet adlı eserinde ideal düzenin filozoflar kral
ya da krallar filozof olmadıkça kurulamayacağını söylemiştir (philosophos basileus). Ondan daha önce
yaşamış olan Konfüçyus’un düşüncelerinde de Platonunkilerle benzerlik görülür. Konfüçyus, doğru
kralın iyi bir yönetim sağlayacağını ama bunun için de kelimeleri asıl anlamlarına yani hakikate
kavuşturması gerektiğini söyler. Farabi, Platoncu bu düşünceyi peygamber hırkası giymiş bir filozof
kral şeklinde dile getirir. Ne var ki filozoflar teorik düşüncelerini dönemin praksisine aktarmada her
zaman başarılı olamamışlardır. Belki burada bir istisna olarak Farabi’den söz edilebilir zira kendisi
hiçbir zaman aktif siyasete girmemiştir. Elimizde ilk örnek olarak Platon ardından Seneca ve Cicero
bulunmaktadır. Son iki örnek, teorinin pratiğe aktarılmasındaki güçlükleri ve filozofların imperiumu
(iktidar) ele geçirme hırslarının kurbanı olduklarını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Philosophos Basileus, Imperium, Devlet, Platon, Seneca, Cicero

PLATONCU FELSEFENİN ONTOLOJİK ÇATLAĞI: SİMULAKRUM
Hakan Hatay1 *
1

Kocaeli Üniversitesi
*Sorumlu yazar: hhatay@gmail.com

Özet
Bu bildirinin amacı; Deleuze’ün Platon’un Sofist diyaloğundaki bağlamı etrafında, Platoncu felsefenin
çatlamasına neden olan simulakrum kavramına dair bir incelemedir. Platoncu bu çatlak basitçe; öz ve
görünüş, model ve kopya vs. gibi Platoncu ikiliklerin hiyerarşisine katılmak değildir. Çatlak ne içe ne
de dışa ait olup, o yüzeydeki cisimsiz, idesel, algılanamaz-oluş’tur. Platon’daki hiyerarşik ilişkileri
yıkıma uğratacak olan simulakrum; kendinde fark’ı, ilk nedensizliği anlatır. Platon’un Sofist
diyalogunun ontik zemini ‘varlık nedir?’ sorusu üzerinden hareket etse de, çatlaktan sızan
simulakrumdur. Deleuze göre, Platon’daki problematik; model-kopya, öz-görünüş gibi ikiliklerden
öte, simulakrum’un model ve kopyaya karşı koyması ve simulakrum’un maddesi olan saf oluştur.
Deleuze Anlamın Mantığı kitabının başlangıcında; Lewis Caroll’un Alice Harikalar Ülkesindeki adlı
kitabına atıfla, “Alice büyüyor” ile onun az önceki halinden büyük hale geldiğini ve aynı nedenden
dolayı Alice’in şuan olduğundan daha küçük hale geldiğini gösterir. Alice, aynı anda hem büyük hem
küçük değildir elbette ama oluş’un eşzamanlılığında gerçekleşen bu olaylar dizisi ile özünün şimdiden
kurtularak bunun gerçekleşmesini sağladığını ve oluşun özünün aynı anda iki yöne gittiğini, oysa
sağduyunun bize sadece bir tek yön olduğunu kabul etmeye yönlendirdiğini, ama asıl paradoksun iki
yönü de kabul etmek olduğunu söyleyecektir. Bu artık, bir şeyin ya bu ya da şu olduğunu söyleyen
Newton’un makro evreni değil, Schrödinger’in kedisi gibi bir zihinsel deneydeki gibi, kedinin hem ölü
hem diri olduğu Heisenberg’in belirsizlik ilkesinin mikro evreni, yani kuantum evrendir. Simulakrum,
Platon'da ortaya çıkan delice öğedir.
Anahtar Kelimeler: Platon, Deleuze, Sofist, Simulakrum, Oluş
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Özet
Tutumlar; kişilerin belirli kişi, durum ya da nesnelere ilişkin davranışları üzerinde yönlendirici etki
yapan, o kişilerin yaşantıları içinde şekillenmiş davranışsal hazırlık durumu olarak tanımlanabilir.
Tutumlar olumlu ve olumsuz olabilir, böylece olumsuz tutumlar psikolojik hastalığı olan kişilerin
mesleki ve sosyal yaşamlarını olumsuz etkilemelerine neden olmaktadır. Damgalama da olumsuz
tutumların bir sonucu olarak ortaya çıkmakta ve birey küçük düşürücü söylemlere maruz kalmaktadır.
Psikolojik hastalığı olan bireylerin sadece toplumdaki bireylerin tutumlarından değil, sağlık
çalışanlarının tutumlarından da etkilendikleri görülmektedir. Çalışmada psikolojik hastalığı olan
bireylerin tedavileriyle ilgilenen psikoloji bölümü; birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin aldıkları
eğitimin ve bilginin psikolojik hastalığı olan bireylere karşı olan tutumlarını nasıl etkilediğini açıklığa
kavuşturma amaçlanmıştır. Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 70'i 1. ve 70'i de 4.sınıf
olmak üzere toplam 140 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Psikolojik hastalığı olan bireylere karşı
toplumdaki kişilerin tutumunu ölçmeye yarayan 22 maddelik bir ölçek (Akıl Hastalarına Karşı Tutum
Ölçeği) kullanılmıştır. Birinci ve dördüncü sınıflar arasında cinsiyet, sınıf ve ailesinde akıl hastalığı
olup olmamasına bağlı olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken, kendisinde akıl hastalığı olup
olmamasına bağlı olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tutumlar, Damgalama(Stigma), Psikolojik Hastalık, Önyargı, Sosyal Mesafe.
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Özet
Küreselleşme, sömürgeciliği legalize etme adına onu yeni biçimlerde karşımıza çıkarmaktadır.
Günümüz dünyası hali hazırda şirketlerin Pazar yerine dönüşmüş durumdadır. Tüketimcilik 20.
yüzyılın adeta bir mottosu haline gelirken, Marshall McLuhan’ın yıllar öncesinde müjdelediği küresel
köy ütopyası bir yanılsama olarak gezegenimizi yalayıp geçmektedir. Küreselleşme kavramı hiç
şüphesiz dünyayı çok küçük bir hale dönüştüren küresel iletişim ağını bizlere sunmuştur. Bu süreçte
iletişim teknolojileri büyük bir hızla gelişim kaydetmiş ancak buna paralel olarak kişisel ilişkiler başta
olmak üzere birçok şeyi birer metaya dönüştürmüştür. İdeoloji savaşlarının yerini artık günümüzde
ekonomik savaşlar almış, kapitalizm bu yüzyıl çerçevesinde “altın çağını” ilan etme konumuna
gelmiştir. Sonuç itibarıyla şirketler dünya üzerindeki yeni baskın güçler olarak konum alırken,
reklamcılık alanı bu şirketlerin bir propaganda aracı olarak işlev göstermeye koyulmuştur. Reklamlar
yeni çağın yükselen değer ve kimliklerini, imgelerini, arzuarını ve ilham kaynaklarını pazarlamayı,
ürün satışından çok daha fazla önceliklendirmeye başlamışlardır. Ancak bu tabloya yapıbozucu kaşı
çıkışlar da söz konusudur. “Absolte Impotence.” Adbusters adındaki anti-kapitalist, anti-reklam
oluşumu böylesi bir parodik söylemle bir reklam içeriğini kolaylıkla yapıbozuma uğratarak yeni çağın
kafası karışık tüketicinde bir farkındalık ışığı yakabilmeyi hedefleyebilmektedir. Adbusters bilgi
çağının yeni toplumsal aktivist hareketi olarak kendini konumlandırırken böylesi bir yıkıcılığı
(subversion) kendine düstur edinmiştir. Bu eylem grubunun yayımladığı derginin baş editörü artık
Amerika’nın bir ülke değil, şirketerin kar ajandalarıyla yönetilen mülti trilyon dolarlık bir marka
olduğunu savunmaktadır. Bu çerçevede Amerika’nın McDonald’s, Marlboro ya da General Motors
gibi mega markalardan hiçbir farkı yoktur. Adbusters oluşumu, Buy Nothing Day, TV Turn Off Week
gibi çalışmalarla insanların dikkatini vahşi kapitalizimin görünmez çarklarına çekmeye çalışmaktadır.
Bu farkındalık çalışmalarının yanı sıra, reklam içeriklerini yapıbozuma uğratarak maruz kalınan
tüketim çılgınlığının da altını şok edici biçimlerde çizmeye çalışmaktadır. Bu etkinlikler kültür
bozumu (culture jamming)olarak adlandırılan, kurumsal markalar dünyasının kültürel yaşam
alanlarımızı nasıl istila ettiğini afişe etmeye çalışan stratejik hamleler olarak tanımlanabilir. Ben
çalışmamda bu Kültür Bozumu kavramını derinlemesine araştırarak, markaların bu hareketi nasıl ana
akım iletişim stratejisi olarak “subvertising” kavramı altında dönüştürmeye çalıştıklarını, bu yöntem
ve yaklaşımlarla tüketicileri nasıl romantize ederek kültür bozumunun içini boşalttıklarını ve sonuç
olarak nasıl bir “tüketici cool”u oluşturma çabası içinde olduklarını araştırmaya çalışacağım. Bu bakış
açısı çerçevesinde, reklamcıların “yapıbozum” bağlamını ne biçimlerde yeni bir reklam stratejisi
olarak kurguladıklarını örnekler üzerinden ortaya koyacağım.
Anahtar Kelimeler: Kültür Bozumu, Reklamcılık, Yeni Tüketici, Subvertising
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Abstract
In April 2018, a group of russian deputies submitted a proposal to the State Duma for an optional,
rather than compulsory, study of native languages in Russian schools (amendments to the Federal Law
of the Russian Federation "On Education", which are also known as the "Law on National
Languages"). This proposal caused a strong negative reaction of Caucasian and other peoples of
Russia and Diaspora, especially in Turkey against "discriminatory and asimilation policy" of Russian
authorities. As a result of the demands of the united protest movement, the text of the amendments
was adjusted, but the protest activity still remains. The authors use discourse and event study analysis
to examine the perception in the North Caucasus and the Caucasian (Circassian) Diaspora of these
amendments. As the study conducted by us showed, protest activities, both in Russia and in Turkey,
had similar forms, but differed in content.
Keywords: Kafkasya, Rusya, Türkiye, Dil
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Özet
Kemalist modernizasyon projesiyle geri çekilen İslamcılık düşüncesinin, çok partili hayata geçişle
birlikte politik arenada sahneye çıkmasını takiben 1970-1980 arası dönem İslamcılık’ın siyasal
düzenin meşru zemininde kendisine yer bulduğu yıllardır. Politik meşruiyetin yanı sıra İslamcı
ideolojinin fikri temellerini sağlamlaştırmaya çalıştığı 70’li yıllar İslamcılık ideolojisi çerçevesinde
kadınların hem özel alanda hem de kamusal alanda tahayyül edilişlerine dair tartışmaların sıklaştığı bir
izlek tutturmaktadır. İslamcı kadınların “dava uğruna” görev telakki etmesiyle başlayan kamusal
alanda yer alma gayreti dernekleşme/vakıflaşma gibi süreçlere sahne olurken bir yandan neşriyatlar
çerçevesinde yer alışlarına dair bir potansiyeli de açığa çıkarmıştır. Bu bağlamda 1973 yılında kurulan
Hanımlar İlim ve Kültür Derneği bünyesinde kendilerini Müslüman-Türk olarak tanımlayan
Milliyetçi-Muhafazakâr çizgideki kadınların çıkardığı Şadırvan isimli dergi tarihimizde ilk kez İslamcı
kadınların neşrettiği bir yayın olma özelliği taşımaktadır. Şadırvan, İslamcı kadınların seslerini daha
kitlesel bir biçimde duyurmasına yardımcı olmasının yanı sıra dönemin hem ulusal hem de uluslararası
politik konjonktürü hususunda İslamcı kadınların anlam dünyasını deşifre etmiştir. Çalışmamız,
İslamcılık ideolojisi çerçevesinde ayak sesleri Türkiye’ye yaklaşan 2. Dalga kadın hareketine duyulan
reflektif tavrın nabzını tutarken Şadırvan dergisinin dönemin ulusal ve uluslararası politik
konjonktüründen etkilenerek ele aldığı kavramları söylem analizi yöntemiyle çözümlemeyi
amaçlamaktadır. Bu bağlamda dergi bazında hem makbul kadınlığın inşası ve bu inşa kurulumu
sürecinde kadın hareketi ve İslamcılık düşüncesinin etkileri hem de derginin milliyetçilik, modernizm,
komünizm, din, ahlak gibi ana başlıklarda takındığı tavır analiz edilmektedir. Şadırvan dergi
örneğinden hareketle 1980'lerde kamusal alanda sesini duyuran İslamcı kadın hareketinin 1970'lerdeki
resmini çekmiş olacağız.
Anahtar Kelimeler: İslamcılık, Kadınlık, Milliyetçi-Muhafazakar, İ̇slamcı Dergi, Söylem Analizi
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SENDROMUNUN ARAŞTIRILMASI
Hatun Arslan1 *
1

Lefke Avrupa Üniversitesi
*Sorumlu yazar: devrannarslan3@gmail.com

Özet
Baktığımızda iş yaşamını olumsuz yönde etkileyen düşük iş doyumu ve yüksek derecede tükenmişlik
düzeyi farklı mesleklerde çok sayıda çalışan kişilerin karşısına çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı;
sağlık çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik sendromunun bazı değişkenlere göre farklılaşıp
farklılaşmadığını tespit etmektir. Araştırmaya Türkiye ve Kıbrıs’ta görev yapan 147 sağlık çalışanına
uygulanmıştır.(doktor, ebe, hemşire, eczacı, diş hekimi, sağlık teknisyeni, fizyoterapist, psikolog,
diyetisyen, psikiyatri ve diğer sağlık çalışanları). Veri toplama aracı olarak; Minnesota İş Doyum
Ölçeği, Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve sosyo-demografik bilgiler kullanılmıştır. Elde edilen veriler
T-testi ve ANOVA ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda sağlık çalışanlarının tükenmişlik
sendromunun ve iş doyum düzeyleri; cinsiyete, medeni duruma, meslek istekliliğe, meslek uygunluğu,
aylık gelire, yaşa, sosyal etkinliklere katılma, mesleğe, iş yaşamından memnun olma ve iş yaşamından
memnun olmama durumlarına göre anlamlı farklılıklar göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, Tükenmişlik Sendromu, Sağlık Çalışanları
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Özet
1939 yılında Almanya’nın Polonya’ya saldırmasıyla başlayan 2. Dünya Savaşı, 6 yıl sürdü. Yaşama
hakkı başta olmak üzere bütün insan haklarının yok edildiği, çok kanlı geçen 6 yılın ardından, 1945'te;
önce Almanların teslim olması, ardından da ABD’nin Hiroşima ve Nagazaki’ye attığı atom bombaları
sonucu savaş sona erdi. Türkiye, savaşın başladığı 1939 yılından 1945 yılına kadar savaşa girmemek
için mücadele etti. Müttefik ve Mihver Devletlerle görüşmeler yapan Türkiye, tarafsızlık görüntüsünü
1945 yılına kadar başarıyla sergiledi. Türkiye, savaşın sonucunun belli olduğu 1945 yılında, savaş
sonrası oluşacak yeni dengeleri de düşünerek Müttefik Devletlerin bu konudaki istekleri
doğrultusunda, sembolik olarak, Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etti. Türkiye, 6 yıl boyunca
tarafsızmış gibi davransa da savaşın etkilerini, başta ekonomi olmak üzere, her alanda hisseti. 1939
yılından itibaren savaşın gidişatı Türkiye’nin iç ve dış politikasını yönlendirdi. Savaşın son yıllarında
Alman yenilgisinin belirginleşmesi üzerine Türkiye’de iç politikada önemli kararlar alındı; savaşın
etkileri, mahkeme salonları ve sokak olaylarında kendini gösterdi. Kurtuluş Savaşı’nda temelleri atılan
Türkiye-SSCB dostluğu 1945 yılında bozuldu. Bu yıldan itibaren ABD ile yakınlaşan Türkiye, savaş
sürecinde izlediği “Denge Politikası”nı terk ederek Soğuk Savaş döneminde ABD’nin yanında yer
aldı. Savaş sonrası oluşan “Yeni Dünya Düzeni” ve 1945 sonrası değişen dış politika şartları,
Türkiye’nin iç politikasını da etkiledi. Oluşan bu yeni atmosfer sonucunda Türkiye, 1946 yılında çok
partili hayata geçerken savaş dönemi hükümeti, başta Başbakan olmak üzere, büyük bir değişikliğe
uğradı. Köy Enstitüleri projesinin mimarları olan Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç görevden
alındı. SSCB’nin savaş sonrası Türkiye’den istekleri “Tan Matbaası Baskını” , “DTCF Olayları” ,
“Sabahattin Ali’nin Öldürülmesi” gibi çok ciddi toplumsal olaylara neden oldu. Siyasal, ekonomik ve
uluslar arası ilişkilerdeki rota değişiminin mihenk noktası olan bu dönem sonraki dönemlerde de
oldukça belirleyici olacaktı.
Anahtar Kelimeler: 2. Dünya Savaşı, Türkiye, İ̇smet İ̇nönü, Sscb, Çok Partili Hayata Geçiş
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Özet
İnsanın özgürlüğü sorunsalının ele alındığı bu çalışmada, varoluşçu filozofların en önemlilerinden biri
olan Jean Paul Sartre’ın özgür bir varlık olarak ‘’insan’’ı nasıl ele aldığı ifade edilecektir. 20.yy’da
yaşayan ve tanrıtanımaz, ateist bir filozof olan Sartre, varlığı iki kategoriye ayırmış ve varlığı,
kendinde varlık ve kendisi için varlık olarak incelemiştir. ‘’İnsan özgür olmaya mahkumdur!’’
ifadesiyle Sartre, insanı ‘’kendisi için varlık’’ kategorisinde incelemiş ve özgürlüğü insan varlığının
bir yapısı olarak ele almıştır. İnsanın var olduğu andan itibaren özgür olduğunu ve var olması ve özgür
olmasının bir ve aynı şey olduğunu belirten Sartre’a göre insan tepeden tırnağa tümüyle özgürdür. Bu
nedenle ona göre insanın özü önceden belirlenmemiş olduğu için eylemleriyle ve seçimleriyle insan
kendini yeniden var edecek ve kuracaktır böylelikle de Sartre’ın ifadesiyle insan nasıl yaparsa aynı
zamanda da öyle olacaktır. İşte bu makalede, Sartre’ın insanı ‘’özgür bir varlık’’ olarak kabul etmesi
dolayısıyla, günümüz 21.yy’ında insanın gerçekten özgür olup olmadığı incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: J.Paul Sartre, Varoluş, Öz, Tanrı, Özgürlük, Sorumluluk, Bunaltı
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Özet
Bu çalışmada, Nizâmülmülk, Mâverdî, Fârâbî, Kınalızade, İbn Haldun gibi düşünürlerinin eserleri
temel alınarak İslam siyaset düşüncesinde “ahlaklılık” kavramı irdelenmiştir. İslam siyaset
düşüncesini içeren eserlerde bir tür siyaset ahlakı oluşturmak ve bu yönde yöneticiyi biçimlendirmek
amaçlanmıştır. Siyasette ahlaki amaç, toplumun ortak yararını, iyiliğini ve mutluluğunu gözetmektir.
İslam siyaset düşüncesini içeren eserlerde düşünürler, bunu başarmanın yolunu yöneticiye göstermeye
çalışmışlardır. Ahlaklılık nedir? Ahlaklı olmanın ölçüsü nedir? Ahlakla siyaset arasındaki ilişki nedir?
Düşünürler bu türden sorulara yanıtlar ararken aynı zamanda yöneticinin dini ve ahlaki esaslara aykırı
karar ve uygulamaları karşısında uyarılar yapmak ve yöneticiyi yönlendirmek istemişlerdir.
Yönetimde oluşabilecek her türlü sorunun üstesinden yöneticinin ahlaklı ve dindar oluşu ile
gelinebileceğini öngörmüşlerdir.
Anhatar Kelimeler: Ahlaklılık, Yönetici, Siyaset, Dindarlık.
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Özet
Aşırı tüketimin, çevreye ve geleceğe vereceği zararı önlemeyi amaçlayan ve sahip olmaktan ziyade
paylaşmayı hedefleyen paylaşım ekonomisi modeli son yıllarda önem kazanmaktadır. Öte yandan,
sosyal girişimcilik, kârın yanı sıra sosyal değerler yaratmayı amaçlayan bir kavramdır. Bu çalışmanın
amacı, sosyal girişimciliğin paylaşım ekonomisi üzerindeki rolünü belirlemektir. Literatür taraması,
sosyal girişimciliğin paylaşım ekonomisi üzerindeki rolünü tanımlayan sadece birkaç çalışma
olduğunu göstermektedir. Analizde, belli başlı paylaşım ekonomisi modelleri (Airbnb, Uber, Zumbara,
Ebay, Streetbank, Bla Bla Car, Couchsurfing, vb.) araştırılmış ve modellerin örgütsel amaçlarını ve
girişimcilerinin sosyal hedeflerini dikkate alarak sosyal girişimciliğin rolü ele alınmıştır. Bu
incelemeden sonra, paylaşım ekonomisi modellerinin çoğunun sosyal girişimcilik örneği olarak
kavramsallaştırılabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Girişimcilik, Paylaşım Ekonomisi, Girişimci, Sosyal Değerler

SOSYAL SORUNLARA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI OLARAK
SOSYAL İ̇NOVASYON
Yasemin Ulker1 *
1

İstanbul Esenyurt Üniversitesi
*Sorumlu yazar: yaseminulker93@gmail.com

Özet
Toplum ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal, ekonomik ve çevresel sorunların çözülebilmesi için
toplum modellerinin kendini sürekli geliştirmesi gerekmektedir. Sosyal inovasyon kavramı, eski
ekonomi ve toplum modellerinin toplum ihtiyaçlarını karşılayamamaya başlaması ile ortaya çıkmıştır.
Toplumsal sorunlara daha etkili, verimli, sürdürülebilir çözüm yolları bulmayı amaçlayan bu kavram,
2000 li yıllarda önem kazanmış ve insanlık tarihi boyunca da önemini korumaya devam edecektir. Son
yıllarda dünyada ve Türkiye’ de birçok sosyal inovasyon projesi kurulmuş ve başarılı bir şekilde
uygulanmaya başlamıştır. Bu çalışmada, sosyal inovasyonun gerekliliği vurgulanmış olup, bazı sosyal
inovasyon örneklerine yer verilmiştir. Çalışmanın amacı, başarılı sosyal inovasyon örnekleri
doğrultusunda bu kavramı yaymak ve uygulamaya geçirilmesi için öneriler sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal İnovasyon, Sürdürülebilirlik, Etkili Çözümler, Sosyal İnovasyon
Örnekleri
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SPİNOZA'NIN ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞI ÜZERİNE FELSEFİ BİR
İ̇NCELEME
Selda Bıçak1 *
1

Kocaeli Üniversitesi
*Corresponding author: seldabicakk@gmail.com

Özet
On yedinci yüzyılın en önemli düşünürlerinden biri olan ve döneminin karanlık filozofu olarak da
bilinen Spinoza, öğretisini din ve Tanrı düşüncesi etrafında şekillendirmiş, özgürlük kavramını da
varlık bağlamında tartışmış ve özgürlük ile ilgili görüşlerini açıklarken eylemler üzerine değişmeyen
bir bilgi yapacağını iddia ederek, doğayı ve onla eş gördüğü Tanrıyı matematiksel bir çerçeveye
oturtmaya çalışmıştır. Burada zihnin yapısı ve yasaları, insanın özgür ve ahlaki bir varlık olmasını
mümkün kılarken, “her şeyi nedensel olarak belirlenmiş bir dünyada özgürlüğün anlamı nedir”i
bulmaya çalıştığımız noktada ise Spinoza, bunların hepsinin bir zorunluluktan ibaret olup olmadığını
bizlere gösterecektir. Eğer özgürlük dediğimiz şey gerçekten de zorunluluk ve nedenselliğe bağlıysa
bu durumda özgürlüğün sadece bir yanılsamasından ibaret olduğunu söylememiz gerekecektir. Öyle ki
Spinoza için özgürlük, aslında bu zorunluluğu bilmek ve onun bilincinde olmaktan başka bir şey
değildir.
Anahtar Kelimeler: Tanrı, İrade, Özgürlük, Zorunluluk

TARİ̇HTE OSMANLI BANKASI
Aslıhan Nakiboğlu1 , Merve Levent1 *
1
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
*Sorumlu yazar: mervee.levent@hotmail.com

Özet
19. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğunda para, finans, maliye vb. bir çok
alanda önemli değişimlerin yaşandığı görülmektedir. Tarihte bu süreç Osmanlı İmparatorluğunu
kurumsal anlamda birçok düzenlenmeye yönlendirmiştir. İmparatorluğun Avrupa ile İktisadi,mali
ilişkilerini canlandırmasıyla birlikte kurumsal anlamda bir banka kurma düşüncesiyle bankacılık
faaliyetlerinin gelişmeye başladığı görülmektedir. Bunun sonucunda 1853 yılında sermaye, güç,
yaratıcılık ve girişimciliğe üstün gelen İngiliz sermayesiyle Osmanlı bankası (Ottoman Bank)
kurulmuştur. 1863 yılında Fransızların bankaya ortak olmasıyla bankanın ismi Bank-ı Osmanlı Şahane
(Banque İmperial Ottomane- İmperial Ottoman Bank) ismini almıştır. Osmanlı Bankası Tarihsel
süreçte bankacılık faaliyetleri yanında 1933 yılına kadar merkez bankası olma özelliğini de
üstlenmiştir. Osmanlı Bankası faaliyetlerine 2001 yılına kadar devam etmiştir. Türkiye’de devletin
kamu bankalarının mali yapısını düzeltme gibi nedenlerle banka birleşmelerini desteklemesiyle 2001
yılında Garanti-Osmanlı Bankası arasında birleşmesiyle tarihsel süreçte Türk bankacılık tarihinde en
uzun ömürlü banka olma özelliğini de üzerinde taşımıştır. Çalışmada Türk İktisat Tarihinde sermaye,
girişimci, güç ve yaratıcılığın en önemli eseri olan Osmanlı Bankasının tarihsel süreçteki gelişimin ele
alınarak Türk bankacılık tarihinde en başarılı kredi ve bankacılık kurumlarından biri haline nasıl
geldiği, Rasyonalite sınırlarını sık sık aşan durumlarda soğukkanlı rasyonaliteyi sürdürmeyi nasıl
başardığı ele alınacaktır. Sonuç olarak Osmanlı Mali Sistemi içinde yer alacak yetkin ve esnek
yönetimi sayesinde önüne çıkan problemleri de başarıyla atlattığını ve 19.yüzyıl sonu ve 20. Yüzyıl
başının en başarılı kredi ve bankacılık kurumlarından biri olmayı da hak ettiği de net bir şekilde
görülecektir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Bankası,tarihsel Süreç,bankacılık,mali Politika
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TOKAT BUĞDAYLI KÖYÜ DÜĞÜN GELENEKLERİ ÜZERİNE BİR
İ̇NCELEME
1

Sevgi Dal1 *
Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
*Corresponding author: sevgidal92@gmail.com

Özet
İnsan hayatında doğum, evlenme ve ölüm olmak üzere üç önemli geçiş dönemi bulunmaktadır. Bu
geçiş dönemlerinin her biri içerisinde pek çok kültürel unsuru barındırmaktadır. Bunlar arasında ele
alacak olduğumuz evlenme de bağlı bulunduğu topluma göre şekillenerek ve zengin kültürel öğelerle
yoğrularak geçmişten günümüze bir kültür taşıyıcısı olmuştur. Bu zengin kültürel unsurlara bir örnek
olarak çalışmamızda Tokat ilinin Sulusaray ilçesine bağlı Buğdaylı köyünde gerçekleştirdiğimiz
derleme çalışması sonucunda, düğün öncesi ve düğün sırasında gerçekleştirilen düğün gelenekleri ele
alınmıştır. Buğdaylı Köyü düğün gelenekleri halk bilimi açısından oldukça zengin örnekler
barındırmaktadır. Bu sebeple düğün öncesi ve sırasında gerçekleştirilen uygulamalar ve bu
uygulamaların Türk kültüründeki yeri ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tokat, Buğdaylı, Düğün, Gelenek

TÜKETİ̇Cİ̇LERİ̇N SOSYAL MEDYADA LÜKS MARKALARA
YÖNELİ̇K DAVRANIŞLARININ HEDONİ̇K VE FAYDACI
YAKLAŞIMIN ILIMLI ETKİ̇Sİ̇NDE İ̇NCELENMESİ̇
Elı̇f Kara1 *
1

Kahramanmraş Sütçü İmam Üniversitesi
*Sorumlu yazar: elifkara@ksu.edu.tr

Özet
Günümüz pazarlama anlayışında tüketici ön plana çıkmış, tüketici ihtiyaç ve isteklerinin tespit
edilmesi oldukça önem kazanmıştır. İşletmeler için tüketici başlı başına bir rekabet aracı haline
dönüşmüştür. Bundan dolayı tüketicilerin satın alımları yaparken hangi duygular ile karar verdikleri
çok önemli hale gelmiştir. Artık tüketiciler satım alım kararları verirken sadece rasyonel faydasına
bakmamaktadırlar. Onun yerine yaptıkları alışverişten haz almak daha önemli hale gelmiştir. Lüks
marka yöneticileri yeni dönemde dikkatlerini müşteri odaklı sosyal medyaya yöneltti. Bu çalışmada
marka katılımı, tüketici-marka etkileşimi ve sosyal medyada lüks faaliyetler çerçevesinde davranışsal
niyetler arasında. İçerik değeri teorisine dayanarak, mevcut araştırma, faydacı / hedonik
motivasyonların önerilen ilişkiler üzerindeki ılımlı rolünü araştırmaktadır. Araştırma belirli bir lüks
markayı satın almadan önce sosyal medyadan bilgi toplayan katılımcılar üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre; Marka katılımı, tüketici-marka etkileşimi ve davranışsal niyet arasındaki
pozitif ilişki tespit edilmiştir. Sonuçlar ayrıca faydacı / hedonik tutumların davranışlar üzerindeki
ılımlı etkisini onaylamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Marka, Hedonik Tüketim, Faydacı Tüketim
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TOPLUMCU BELEDİYECİLİK YAKLAŞIMI VE ÇANAKKALE
ÖRNEĞİ
Adem Bağış Alçı̇çek1 *
1

İstanbul Medipol Üniversitesi
*Corresponding author: abalcicek@medipol.edu.tr

Özet
Toplumcu belediyecilik, belediyecilik faaliyetinde toplumu odak noktasına koyan yeni bir tür
belediyecilik anlayışı olarak ortaya çıkmıştır. “Toplumcu belediyecilik” kavramının yerine günümüzde
yer yer “sosyal belediyecilik” ve “toplumsal belediyecilik” gibi kavramlar kullanılıyor olsa da,
toplumcu belediyecilik olgusu kavramsallaşmış ve literatürde karşılığı bulunan bir ifadedir. Bu
nedenle tarihsel "toplumcu belediyecilik" ile sosyal belediyeciliği ayrı ayrı ifade etmek gerekmektedir.
Dünya'da 1940'larda gelişen, Türkiye'de ise ilk kez 1973 yılında kapsamlı bir şekilde ortaya çıkan
toplumcu belediyeciliğin belirgin örnekleri; İzmit, Ankara ve Çanakkale gibi illerde görülmüştür.
Belediyecilik anlayışı kentlerde yükselen problem başlıkları çerçevesinde; konut, çevre, tüketiciyi
koruma, toplu taşıma, eğitim, gençlik, kültür ve kültürel miras gibi Türkiye belediyeciliği için yeni
olan alanlar olarak değişmeye başlamıştır. Artık bu konu başlıkları da yerel hizmet alanları arasında
sayılmaya başlanmıştır. Fakat yerel yönetimlerin mali açıdan merkeze bağlı olmaları hususu söz
konusu alanlarda köklü ve büyük çapta faaliyetleri zorlaştırmıştır. Yeni mali kaynak arayışı içine giren
belediyelerin bu maksatla asfalt fabrikası, düğün salonu, otopark, halk ekmek, halk plajları gibi yerler
işletmek suretiyle kendileri için merkeze bağlı bulunmayan mali kaynak vasıtaları aradıkları
görülmektedir. 1973 ve 1980 yılları arasında yerel yönetimlerde üretilen toplumcu belediyecilik
anlayışının kapitalist kentleşme modeline karşıt bir anlayış ve eleştiri geliştirdiği öne sürülmektedir.
Bu çerçevede, ilgili süreçte küresel anlamdaki siyasi ve toplumsal konjonktürün Türkiye'deki
belediyecilik anlayışını etkilediği açıktır. Dönemin sol düşüncesini yansıtan anlayışta; demokratiklik,
halkın katılımına açıklık, üreticilik, tüketimin düzenlenmesi, birlikçilik gibi prensipler ön plana
çıkarılmıştır. 1973 yerel seçimleri sonucunda Çanakkale’de toplumcu belediyecilik anlayışının net
olarak uygulamaya konulduğunu ifade etmek mümkündür. Çanakkale örneğinde de diğer örneklerde
olduğu gibi toplumcu belediyenin, kapitalist eleştirilere sık sık yer verdiği gözlemlenmektedir. Halk
ekmek fabrikası, sosyal konut projesi ve Tanzim Satış Mağazaları gibi simgesel toplumcu
belediyecilik faaliyetleri Çanakkale örneğinde de görülmektedir. Bu çalışmada Türkiye'deki toplumcu
belediyecilik yaklaşımı ele alınarak, Çanakkale örneğindeki uygulamanın ne şekilde tezahür ettiği ve
Çanakkale örneğinin diğer örneklerle karşılaştırması yöntemi kullanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Toplumcu Belediyecilik, Yerel Yönetimler, Çanakkale
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TÜRKİYE’NİN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİ IŞIĞINDA
ÇİMENTO SEKTÖRÜ
Selçuk İ̇pek1 , Mehmet Öksüz1 * , İ̇lknur Kaynar1
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
*Sorumlu yazar: moksuz@comu.edu.tr

Özet
Kentsel dönüşüm projeleri, artan alt yapı hizmetleri ve devletin inşaat sektörünün gelişimini
destekleyen politikaları sonucunda Türkiye’de çimento sektörü sürekli gelişen bir yapıya sahiptir.
Toplam üretim ve tüketim miktarları açısından dünyanın önde gelen pazarlarından biri de Türk
çimento sektörüdür. Bu nedenle ekonomik büyümenin öncü göstergeleri arasında yer almaktadır.
Sektörün diğer bir temel özelliği ise Türkiye’de çok az sayıda firmanın varlığıdır. Bu nedenle çimento
sektörü oligopol bir yapıya sahiptir. Ekonomik büyümenin öncü göstergeleri arasında yer alan çimento
sektörünün en büyük sorunsalı ise üretim faaliyetlerinde mevsimsel faktörlerin önemli bir rol
oynamasıdır. İlkbahar ve yaz aylarında inşaat faaliyetlerinin hız kazanması, çimentoya olan talebi
arttırarak sektörün de canlanmasına neden olmaktadır. Ancak kış aylarında inşaat faaliyetlerinin
düşmesi sonucunda çimentoya olan talep de düşüş göstermektedir. Çalışmanın temel amacı, önemli
makroekonomik göstergelerden olan GSYİH, ithalat, ihracat, büyüme oranı, istihdam durumu gibi
değişkenlerle beraber Türkiye’de çimento sektöründeki fabrika sayısı, satış miktarları, üretim
kapasitesi gibi sektörün ekonomik göstergelerini değerlendirmektir. Başka bir deyişle, Türkiye’nin
makroekonomik değişkenleri ışığında çimento sektörünün ekonomik verileri analiz edilerek sektörün
durumunun ortaya konulması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çimento Sektörü, Çimento, Makroekonomik Göstergeler

ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT HÜKÜMLERİ̇
BAĞLAMINDA ÜLKEMİ̇ZDE ÇOCUK İ̇ŞÇİ̇Lİ̇Ğİ̇NE İ̇Lİ̇ŞKİ̇N Bİ̇R
DEĞERLENDİ̇RME
Zeynep Hoş1 * , Taha Kasım Önal2
1

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2
İstanbul Aydın Üniversitesi
*Corresponding author: zeynephos@kmu.edu.tr

Özet
Çocuk işçiliği sorunu gelişmekte olan çoğu ülkede olduğu gibi, Türkiye için de önem taşıyan bir
konudur. Çocuk işçiliği konusu ekonomik, sosyal ve hukuksal boyutları ile birçok kavramla ilişkisi
olan çok yönlü bir nitelik arzetmektedir. Çalışan çocuk sayısının ülkemizde azımsanmayacak ölçüde
olması; tarım ekonomisinden sanayi ekonomisine geçiş sürecinin yaşanması, göç olgusu ve buna bağlı
ekonomik ve sosyal sorunlar gibi ülkemizin kendine özgü koşulları ile de yakından ilgilidir. Bu
bağlamda, konuya ilişkin geliştirilecek çözüm arayışlarının ülkemizin özgün koşulları ve konunun çok
yönlü niteliği göz önünde bulundurularak şekillenmesi yerinde olacaktır. Bu çalışmada, konuya ilişkin
ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri temelinde ve istatistiksel veriler ışığında, ülkemizde çocuk
işçiliği konusunun nedenleri ve etkileri kapsamında ele alınması, genel bir değerlendirme ile çözüm
önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Çocuk İşçiliği, Ulusal Mevzuat Hükümleri, Uluslararası
Mevzuat Hükümleri.
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ÜNİ̇VERSİ̇TE ÖĞRENCİ̇LERİ̇NDE SORUMLULUK DUYGUSUNUN
BAZI DEĞİ̇ŞKENLER AÇISINDAN İ̇NCELENMESİ̇: GÜMÜŞHANE
ÜNİ̇VERSİ̇TESİ̇ ÖRNEĞİ̇
Saffet Kartopu1 , Harun Geçer2 * , Hızır Hacıkeleşoğlu3
1

KSÜ İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi ABD
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi ABD
3
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi ABD
*Corresponding author: gecerharun@gmail.com

2

Özet
Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin dindarlık eğilimine göre bireysel ve sosyal sorumluluk
düzeylerinde herhangi bir farklılaşmanın olup olmadığı incelenmektedir. Sorumluluk kavramının
genel olarak iki farklı paradigma üzerine bina edildiği görülmektedir. Birincisi bireysel sorumluluk,
ikincisi ise küreselleşen risklere öncelikle dikkat çekmek ve bu risklerin etkisini bireysel ve sosyal
anlamda en aza indirmek için projeler geliştirme anlayışı üzerine inşa edilen kurumsal sosyal
sorumluluktur. Küreselleşen risk faktörü ile ortaya çıkan kurumsal sosyal sorumluluk iç içe geçmiş
birçok kavram dizini ile açıklanabilecek, bireysel ve toplumsal unsurları içerisinde barındıran bir
konudur. Küreselleşmeyle birlikte ‘risk’ faktörlerinin bireysel ve sosyal anlamda eşitlenmesi bu
konuyu önemli hale getirmiştir. Bu bağlamda araştırma, Gümüşhane Üniversitesinde beş ayrı
fakültede öğrenimlerine devam eden öğrenciler baz alınarak yapılmış nicel bir çalışmaya
dayanmaktadır. Yapılan nicel çalışma, Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri örnekleminde, bazı sosyodemografik değişkenlerin bireysel ve sosyal sorumluluk düzeyleri üzerindeki etkisini ölçmeye
yöneliktir.
Anahtar Kelimeler: Bireysel ve Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Küresel Risk
Unsurları.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FLÖRT ŞİDDETİNE KARŞI
TUTUMLARI
Fatma Sı̇s1 *
Lefke Avrupa Üniversitesi
*Sorumlu yazar: fatmasis71@gmail.com
1

Özet
Bu çalışma Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerinin flört şiddetine yönelik bakış açısı bu şiddete
maruz kalma durumlarının araştırılması, flört şiddetine yönelik tutum ve görüşlerin ortaya çıkarılması
ve üniversitelerde öğrencilerin bu konuda farkındalıklarının oluşturulması açısından önem
taşımaktadır. Bu çalışma üniversite öğrencileri arasında yaşanan flört ilişkisinde bireylerin bu
konudaki tutum ve görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada, üniversite öğrencilerinin flört
ilişkisinde yaşanan şiddete yönelik tutumları incelenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu Lefke
Avrupa Üniversitesi’nde öğrenim gören ve sosyal medya kullanan gönüllü öğrenciler arasında kartopu
örneklem yolu ile ulaşılmış 88’i kadın(%59.1) ve 61’i (%40.9) erkek olan 18-31 yaş aralığındaki
toplam 149 öğrenci oluşturmuştur. Yapılan araştırmada veri toplama aracı olarak Ahmet Yumuşak
tarafından Türkçe’ye uyarlanan “ Flört Şiddetine Yönelik Tutum Ölçeği” içinde yer alan “Erkeğin
Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddet”, Erkeğin Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddet”, Kadının Flörtte
Uyguladığı Psikolojik Şiddet”, Kadının Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddet” tutum ölçekleri
uygulanmıştır.Araştırma verilerinin analiz edilmesi için t-testi ve tek yönlü varyans (ANOVA)
uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Şiddet, Flört Şiddeti, Üniversite Öğrencileri, Tutum

YAPILMIŞ ARAŞTIRMALAR BAĞLAMINDA TÜRKİ̇YE’DE
GENÇLİ̇K Şİ̇DDETİ̇ VE SALDIRGANLIĞININ, OKUL-Aİ̇LE-SOSYAL
ÇEVRE PERSPEKTİ̇Fİ̇NDEN DEĞERLENDİ̇Rİ̇LMESİ̇
Güney Nair1 *
Cumhuriyet Üniversitesi/
*Sorumlu yazar: guneynair@gmail.com
1

Özet
Toplumlar açısından gelecek garantisi olan gençlik, dinamik iş gücünü, sürekliliği ve toplumsal
bütünleşmeyi temsil etmektedir. Ergenliği de içinde barındıran bu evrede genç bilişsel, fiziksel ve
duygusal bir değişim içindedir. Gençlik, insan yaşamında çocukluk üzerinde şekillenir, yetişkinlik
dönemi üzerinde iz bırakan bir sosyal kategori, dinamik bir evredir. WHO tarafından dünya
toplumlarının öncelikli sorunları arasında gösterilen gençlik şiddeti geniş kitleleri etkilemekte, ağır
sosyo-ekonomik maliyetler yaratmakta ve biçimleri açısından giderek çeşitlenmekte, farklı olaylarla
dünya gündeminde yer etmektedir. Türkiye’de gençlik şiddeti ve saldırganlığı konusunda yapılan
akademik çalışmalar son yıllarda artış göstermekle birlikte konunun yeterince ele alındığını söylemek
güçtür. Bu çalışmada ülkemizde gençlik saldırganlığı ve şiddeti konusunda yapılmış bilimsel
araştırmalar değerlendirilerek elde edilen bulgular çerçevesinde genç yaşamını etkileyen ve gençlik
şiddetine kaynaklık eden aile, okul ve sosyal çevre ilişkileri değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Gençlik, Şiddet, Saldırganlık
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YENİ İ̇LİŞKİ BİÇİMLERİ
Mesut Hazır1 * , Büşra Bayar2
*Sorumlu yazar: cosmicus26@hotmail.com

Özet
İlişkiler konusu genellikle bireysel bazda ele alınıp ikili ilişkiler şeklinde incelenmekte ve büyük
ölçüde psikologlara, ilişki uzmanlarına ya da yaşam koçlarına havale edilmektedir. Oysa insan
ilişkileri büyük toplumsal dönüşümlerden doğrudan etkilenmekte, yeni formlara bürünmekte, zamanın
ruhuna paralel bir biçimde değişmektedir. Sosyolojik göz, bizim ilişkiler konusunu büyük fotoğrafın
içinde görmemize imkan tanıyarak insanlar arası ilişkilerin öznel şeyler olmayıp toplumsal yapıdaki
değişimle doğru orantılı olarak dönüşen ritüeller olduğunu anlamamızı sağlayacaktır. Goffman'ın
ifadesiyle, gündelik hayatın yapıları olan "etkileşim ritüelleri", pekala sosyolojinin kadrajına
girmektedir. Zira dijital ağlar üzerinde salınıp duran bir "siber toplum"da yepyeni birliktelik ve ilişki
biçimleri ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada özellikle Goffman ve Bauman'ın tespitlerinden yola
çıkılarak yeni yüzyılda ortaya çıkan ya da daha yaygın hale gelen birliktelik biçimleri incelenecektir.
"Mobil birliktelikler"den "askıda birliktelikler"e, istasyon birliktelikler"den "ad-hoc birliktelikler'e,
"bedensiz birliktelikler"den "uzaktan ilişkilere", çok-aşklılıktan çok-partnerliliğe ve bunlara ev
sahipliği yapan sanal mekanlarla sanal cemaatlere kadar bir dizi yeni kavram ve tanım tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: İ̇lişkiler, Yeni İlişki Biçimleri, Yeni Birliktelik Biçimleri,
İlişkiler Sosyolojisi

YÖNETİ̇M Bİ̇Lİ̇Mİ̇NDE YENİ̇ Bİ̇R YAKLAŞIM: CYNEFIN
ÇERÇEVESİ̇ -TEORİ̇K Bİ̇R ÇALIŞMA
Özge Büyük1 *
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
*Sorumlu yazar: ozgebuyuk@comu.edu.tr

Özet
Cynefin Çerçevesi, örgütlerin iç ve dış çevrelerini analiz etmeleri için geliştirilen yeni yönetim
yaklaşımlarından biri olarak; içinde bulunulan durumları ve olayları özelliklerine göre gruplayarak
karakterize etmektedir. David John Snowden tarafından geliştirilen yaklaşım ayrıca, özellikler,
tehditler ve stratejiler belirleyerek liderler için farklı bakış açıları ortaya koymaktadır. Bu çalışmada
temel amaç uluslararası literatürde yer almaya başlayan yeni araştırma konularından biri olan
Cynefin’e dair temel fikri ve çalışmaları inceleyerek alana katkı sağlamaktır. Yapılan literatür
taramasında Cynefin Çerçevesi’ne dair pek çok uluslararası yayın olmasına rağmen ulusal bir yayına
rastlanmamış; bu nedenle konu ile ilgili olarak ulusal düzeyde teorik bir çalışma yapılmasında fayda
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Cynefin Çerçevesi, Çevre Analizleri, Örgütsel Çevre, Stratejik Yönetim
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ZİYARETÇİLERİN DESTİNASYON İLE İ̇LİŞKİLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİNDE YEREL MUTFAK DENEYİMİNİN ETKİSİ
Ezgi Erkmen1 *
1

İstanbul Bilgi Üniversitesi
*Corresponding author: ezgi.erkmen@bilgi.edu.tr

Özet
Uluslararası turizmin giderek artan önemiyle birlikte, destinasyonlar ziyaretçilerin zihninde kendilerini
daha iyi konumlandırabilmek için markalama çalışmalarına daha fazla ağırlık vermeye başlamışlardır.
Bu doğrultuda ise destinasyona özgü birçok soyut ve somut özellikler eşsiz bir destinasyon imajı
yaratılması konusunda kullanılmaya başlanmıştır. Destinasyona özgü nitelikler açısından ise yerel
mutfak, destinasyonun farklılaştırılmasında önemli etkenlerden biri olarak ortaya çıkmıştır. Bu
sebepten, söz konusu bu çalışmanın amacı yerel mutfak deneyiminin destinasyon imajı ve yabancı
ziyaretçilerin destinasyon ilişkisi üzerindeki düzenleyici etkisini araştırmaktır. Önerilen araştırma
modeli yapısal eşitlik modeli ile incelenmiş ve çalışmada kantitatif araştırma metodu izlenmiştir.
Araştırmada kullanılan veriler yapılandırılmış anket formu aracılığıyla İstanbul’u ziyaret eden yabancı
turistlerden elde edilmiştir. Çalışmanın sonuçları yerel mutfak deneyiminin önerilen düzenleyici
etkisini doğrulamasa da, çıkan sonuçlar önemli bulgular ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle, yerel
mutfak destinasyon deneyiminin bir parçası olarak düşünülse de, destinasyonun pazarlamasında ayrı
bir ürün olarak konumlandırılabilir. Çıkan bu sonuç doğrultusunda, söz konusu bu çalışma yerel
mutfak deneyiminin destinasyon imajı ve destinasyon ilişkisi üzerindeki direkt ve dolaylı etkilerini de
incelemiştir. Çıkan bulgular, yerel mutfak deneyiminin ziyaretçilerin destinasyon imajı üzerindeki
pozitif etkisini doğrulamıştır. Bulunan bu ampirik sonuçların yanında, bu araştırma restoran
yöneticileri ve destinasyon yönetim örgütleri içinde uygulama açısından önemli sonuçlar sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Destinasyon İmajı, Destinasyon İlişkisi, Yerel Mutfak Deneyimi
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“BENİ̇ LOGOMDAN KEŞFET” YENİ̇ MARKA LOGOSU
TASARIMINDA MÜŞTERİ̇LERİ̇N MARKA İ̇SMİ̇, Sİ̇MGESİ̇ VE RENK
TERCİ̇HLERİ̇NE ÜZERİ̇NE Bİ̇R ARAŞTIRMA
Elı̇f Kara1 *
1

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
*Corresponding author: elifkara@ksu.edu.tr

Özet
Marka logoları herhangi tanıtım faaliyeti yapılmadan duygusal tepkilerin oluşmasını sağlayabilir. Her
işletme kendini diğer işletmelerden ayıran kurumsal bir kimliğe sahiptir. Kurum kimliği unsurlarından
biri olan logolar ise kurum ya da markanın görünen gücü olarak tanımlanabilir. Bu güç, kurum ya da
markanın müşteriye verdiği güvencenin bir göstergesidir. Ancak bazen işletmeler logolarında
değişikliğe gitmektedir. Özellikle bilinen bir kurum logosunu değiştirdiğinde bu, kurum kimliğini
etkilemektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar genel olarak teorik modellere dayanmaktadır. Buna
karşılık yeni bir metedoloji ile müşteri bazlı bir yaklaşım benimsendi. Çoklu resim sıralama olarak
adlandırılan bu yöntemde müşterilerin yeni logoları ayırt etmek için tanımadıkları en uygun özellikler
araştırılmakta ve mevcut logo ile karşılaştırılmaktadır. Uygulama Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi İİBF öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre bir simgeden ve
bir marka isminden oluşan logoların, yalnızca bir bileşenden oluşan logolardan daha çekici olduğu ve
siyahın renkli logolara göre daha ilgi çektiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Logo, Marka, Müşteri Tercihleri
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ADOLESAN ERKEKLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE, BAZI FİZİKSEL
ÖZELLİKLER VE AEROBİK KAPASİTE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
Aykut DÜNDAR
Adıyaman Üniversitesi
adundar@adiyaman.edu.tr

Özet
Bu araştırma, Adıyaman ili yaz spor okullarına giden erkek deneklerde fiziksel aktivite, vücut kitle
indeksi (VKİ), vücut kompozisyonu ve aerobik kapasite arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla
yapılmıştır. Araştırmaya yaşları 12-16 yaşları arasında olan ve düzenli olarak haftada dört gün yüzme
okuluna giden 38 erkek gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sallis ve ark
(1993) Fiziksel aktivite düzeyi anketi ile vücut kompozisyonunu ise ayaktan ayağa bioelektrik
impedans analizi ile tespit edilmiştir. Aerobik kapasitenin belirlenmesinde ise deneklere 20 metre
mekik koşusu testi yaptırılmış ve maksimum oksijen tüketim kapasitesi (maxVO2 ) Fernhall ve ark.
(1998) geliştirdiği formül ile hesaplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.00 paket programında analiz
edilmiş olup, yüzde (%) ve frekans (f) değerleri kullanılmış, değişkenler arasında ilişki yönünü
belirlemek için pearson korelasyon testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, araştırmaya katılan
katılımcıların yaş değişkeni açısından anlamlılık tespit edilmiş olup, deneklerin yaş değişkeni arttıkça
hem fiziksel aktvite puanları artmış hem de aerobik kapasitelerinde artış gözlenmiştir. Araştırmanın
bir başka sonucuna göre de araştırmaya katılan deneklerin fiziksel aktivite düzeyleri arttıkça aerobik
kapasitelerinin de arttığı korelasyon analizi ile tespit edilmiştir. (r=0.627), (p<0.003). Araştırma
grubunun fiziksel aktivite ve aerobik kapasitelerinin arasında pozitif yönde güçlü bir ilişkinin tespit
edilmesi, ilgili alan yazın çalışmaları ile benzerlik göstermiş olup deneklerin egzersiz ve antrenmanla
aerobik kapasitelerinin geliştiği sonucuna varılabilir.
Anahtar Kelimeler: Yüzme, Fiziksel Aktivite, Aerobik Kapasite
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ
NANOBİYOTEKNOLOJİYE YÖNELİK KAYGI VE TUTUMLARININ
İNCELENMESİ
Ömer KIRBAŞ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, omerkirbas16@gmail.com

Doç. Dr. Fatih DOĞAN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, fatihdogan@comu.edu.tr

Özet
Günümüzde maddeyi atomik boyutlarda işleyip inceleme fikri ve uygulamaları, bilime yeni bir ivme
kazandırmıştır. Bu ivmeyle birlikte nanobilim, disiplinler arası çalışmalarla yaşantımızın her alanında
kendisini günden güne daha çok hissettirmektedir. Bu bakımdan geleceğin en önemli meslek
dallarından birisi olacak olan nanobilim, ülkemizin “Vizyon 2023-Teknoloji Strateji Belgesi” nde
belirlenen 8 ana başlıktan bir tanesidir. Sürekli gelişim içinde bulunan dünyada, yenilikleri ve
gelişmeyi kavrayan, kendi üzerine düşen görevlerin farkında olan ve bilgiyi yeniden yapılandırabilen
bireylere fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır. Böylelikle yeni nesillerin geleceklerini şekillendirebilecek
öğrenmen adaylarının nanobiyoteknoloji konusundaki tutumlarının belirlenmesi bu çalışmanın
amacını oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitiminde öğrenim gören öğretmen adaylarından oluşturulmuştur. Çalışmada
veri toplama aracı olarak Seviş ve Doğan (2016) tarafından geliştirilen “Nanobiyoteknoloji Tutum
Ölçeği” (NTÖ) kullanılmıştır. Araştırmada amaca uygun olarak nicel araştırma yöntemlerinden tarama
(survey) modeli kullanılmıştır.
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ÇEVREYE KARŞI EBEVEYN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Ömer KIRBAŞ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, omerkirbas16@gmail.com

Doç. Dr. Fatih DOĞAN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, fatihdogan@comu.edu.tr

Özet
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, hızla ilerleyen endüstrileşme, artan insan nüfusu ve tüketim
alışkanlıklarındaki değişim gelecek konusundaki çevresel korkuları da beraberinde getirmektedir.
Literatürde ekolojik sistemi bozan her türlü oluşum ya da etki çevre kirliliği olarak tanımlanır. Doğal
çevrenin kirlenmesi tüm ülkelerin yani makro düzeyde dünyanın ortak sorunu olduğu gibi aynı
zamanda herkesin günlük hayatını da etkileyen mikro düzeyde bir olaydır. Çevre sorunlarının baş
göstermesi ile birlikte, bireylerde farkındalık yaratma ve çevre bilinci geliştirme konuları da önem
kazanmıştır. Bununla birlikte okullarda da çevre konuları ile ilgili bilgiler verilmeye başlanmış ve
çevre bilincinin erken yaşlardan itibaren kazanılması gerekliliğinin üzerinde durulmuştur. Bu anlayışla
işe koyulan toplumlar öncellikle okul öncesinden işe başlamaktadırlar. Bu durumda 2-6 yaş dönemi
önem kazanmaktadır. Bu yaş grubunun eğitiminde okulun yanında ebeveyn tutumları da önemli bir
faktör olarak görülmektedir. Bu bağlamda yapılan çalışma, çevreye karşı ebeveyn tutumlarının
cinsiyet, yaş, çalışma durumu, eğitim düzeyi ve çocuk sayısına göre farklılaşıp farklılaşmadığını
belirlemek amacı ile yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Çanakkale ilinde yaşayan 2-6 yaş arası
çocuklara sahip aileler oluşturmuştur. Araştırmada amaca uygun olarak nicel araştırma yöntemlerinden
tarama modeli kullanılmıştır.
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مستوى المعتقدات المعرفية
دراسة ميدانية من وجهة نظر اساتذة كلية التربية للعلوم اإلنسانية
في ضوء بعض المتغيرات
أ.د .انعام قاسم خفيف الصريفي
جامعة ذي قار /كلية التربية للعلوم االنسانية
E:234111en@gmail.com
المستخلص :
هدف البحث إلى التعرف على مستوى المعتقدات المعرفية لدى أساتذة كليه التربية للعلوم
اإلنسانية والتعرف على الفروق في المعتقدات المعرفية بين أساتذة الكلية تبعا لمتغير الجنس
(ذكور-اناث)ومتغير اللقب العلمي( استاذ  ،استاذ مساعد  ،مدرس) وقد تم اختيار عينه من أساتذة
كليه التربية للعلوم اإلنسانية التي بلغت()١٠٠استاذ بؤاقع ()50ذكور ()50اناث  ،وخمس بدائل
(ال ينطبق عليه مطلقا-ينطبق عليه نادرا-ينطبق عليه احيانا-ينطبق عليه غالبا-ينطبق عليه)
واستخدمت االباحثة المنهج الوصفي وقد تبنت امقياس المعتقدات الذي أعده (الخزاعي)2013
تكون المقياس في صورته النهائية من ( ( 57فقرة وقد تم التحقق من صدق المقياس بعرضه
بصورته النهائية على عدد من الخبراء المتخصصين في مجال العلوم التربوية والنفسية وعددهم
( ) 8لتقدير مدى تمثل المقياس للصفة المراد قياسها وتم االتفاق على الفقرات وعددها(  (57فقرة
التي حازت على نسبة اتفاق ( )%100لذلك لم تحذف أي فقرة.كما استخدمت طريقة إعادة
االختبار ( (Test-retestالستخراج معامل ثبات المقياس وقد بلغ معامل الثبات ( ,)0,81كما تم
التحقق من ثبات أداة الدراسة بحساب االتساق الداخلي لفقرات المقياس باستخدام معادلة كرونباخ
الفا ( ) Gronba CHAphaعلى عينة الدراسة الكلية,حيث بلغت قيمته الكلية ( )0,80وهي
معامالت ثبات معقولة اعتبرتها الباحثة مناسبة ألغراض الدراسة .بعد التأكد من الصدق والثبات
تم تطبيقة على اساتذة كلية التربية للعلوم اإلنسانية بجامعة ذي قار ,وتم تحليل البيانات باستخدام
البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية (  (SBSSحيث تم استخدام االختبار التائي(ت) لعينة
واحدة ولعينتين مستقلتين,و تحليل التباين االحادي توصل البحث إلى النتائج التالية وهي-:
( )1تمتع أفراد عينة البحث بمستوى عالي من المعتقدات المعرفية .
( )2التوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )0,05لدى اساتذة كلية التربية للعلوم اإلنسانية
وفق متغير الجنس(ذكور –اناث ).
( )3ال توجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )0,05لدى اساتذة كلية التربية للعلوم اإلنسانية
وفق متغير اللقب ( استاذ  ،استاذ مساعد  ،مدرس ).
وخرج البحث بمجموعة من التوصيات والمقترحات
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LEVEL OF COGNITIVE BELIEFS A FIELD STUDY FROM THE
POINT OF VIEW OF THE PROFESSORS OF THE FACULTY OF
EDUCATION FOR HUMAN SCIENCES IN THE LIGHT OF SOME
VARIABLES
Prof. Enaam Qasim khfeef
Dhi Qar University / Faculty of Education for Human Sciences
E: 234111en@gmail.com

Abstract
The aim of the research was to identify the level of cognitive beliefs among the teachers of the Faculty
of Education for Human Sciences and to identify the differences in the cognitive beliefs among the
professors according to the gender variable (male and female) and the variable of the scientific title
(Professor, Assistant Professor, Teacher) (50) males (50 females) and five alternatives (not applicable
at all - rarely applies - sometimes applied - often applies - applies) The researcher used the descriptive
approach and adopted the measure of beliefs which Prepared by (Khuzaie 2013), the measure in its
final form of ((57 paragraphs The validity of the scale was verified by presenting it in final form to a
number of experts in the field of educational and psychological sciences (8) to estimate the extent of
the measure to be measured. The paragraphs were agreed upon (57 paragraphs), which received 100%
The test method was used to calculate the consistency of the scales using the Gronba CHApha
equation on a sample. The total study, with a total value of (0.80), is a reasonable stability coefficient
Researcher suitable for the purposes of the study. After the verification of honesty and consistency
was applied to the professors of the Faculty of Education for Human Sciences at the University of Thi
Qar, and the data was analyzed using the Social Sciences Statistical Program (SBSS) where the T test
was used for one sample and two independent samples, Which-:
)1(The members of the research sample enjoyed a high level of cognitive beliefs.
)2(There are no statistically significant differences at the level of (0,05) of the teachers of the Faculty
of Education for the sciences of humanity according to the variable sex (male - female.)
)3(There are no statistically significant differences at the level of (0,05) of the teachers of the Faculty
of Education for Humanities according to the variable title (Professor, Assistant Professor, Teacher.)
The research came out with a set of recommendations and proposals.
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الثنائيات المتناقضة في تصميم الفضاءات الداخلية المعاصرة
أ.م.د .احالم مجيد سلمان الزبيدي
قسم الهندسة المعمارية  /جامعة اوروك
ملخص البحث:
لقد اختلفت الثنائيات المتناقضة وطرق التعامل معها عبر التطور التأريخي في مختلف مجاالت
الفلسفه والفن والعمارة والتصميم ,وتعد الثنائيات بشكل عام والمتناقضة منها بشكل خاص احد المفاهيم
التي ركزت عليها التوجهات الفكريه البنائيه والتي اكدت على ان ظاهره تكتسب معناها من خالل مقابلتها
بظاهرة اخرى ,فالمنهج البنائي يؤكد على ضرورة تنظيم الظواهر على وفق المتقابالت بدال من االهتمام
بجمع المتشابهات  .وبما ان ناتج التصميم الداخلي هو جمع وتوفيق العناصر سواء المتجانسه او العناصر
الغير متجانسه في تكوين واحد يلبي متطلبات الفرد الجماليه والوظيفيه فان موضوع الثنائيات له االتصال
بموضوع التصميم الداخلي النه يشمل عدد غير متنهي من الثنائيات من هنا كان موضوع البحث والذي
شمل اربعة فصول .
ففي الفصل االول تم تحديد مشكلة البحث والتي تحددت في "ضعف في مفهوم الثنائيات المتناقضة
وتوظيفها في تصميم الفضاء الداخلي المعاصر" ,اما أهداف البحث فقد تلخصت في إبراز آليات الثنائيات
المتناقضة في تصميم الفضاء الداخلي تحديد اهم الثنائيات المتناقضة الفاعلة في التصميم الداخلي
المعاصر ,اما الحدود الموضوعية هو موضوع الثنائيات المتناقضة في التصميم الداخلي المعاصرة ,اما
الحدود المكانية حددت في الفضاءات الداخلية لألبنية عالمية معاصرة حددت للفترة من .2012-2005
اما الفصل الثاني فقد شمل على مبحثين تضمن المبحث االول مفهوم الثنائيات المتناقضة ومناقشة
هذا المفهوم في المجاالت االدبية والفلسفية والعمارة على اعتبارها من المفاهيم االقرب واالكثر تأثرا في
التصميم الداخلي ,اما المبحث الثاني فقد ناقش الثنائيات المتناقضة في التصميم الداخلي من خالل مناقشة
مفهوم الثنائيات المتنافضة في المناهج الفكرية المعمارية على اعتبار اكثر المناهج المؤثرة في التصميم
الداخلي وهي (الحداثهة ,ما بعد الحداثة,التفكيكية) نوقش كل منهج من هذهَ المناهج الثالث واستخدامها
للثنائيات المتناقضة  ,وتم استخالص مؤشرات االطار النظري التي كانت االساس في تحديد محاور
التحليل.
اما الفصل الثالث فقد تناول اجراءات البحث وقد اعتمد الباحثة المنهج الوصفي في التحليل من خالل
وصف العينات والتي شملت ثالث فضاءات داخليه معاصره مصممه من  2012-2005وقد تناولت
موضوع الثنائيات المتناقضة وفق مناهج فكريه مختلفة.
وفي الفصل الرابع فقد توصلت نتاائج تحليال العيناات ومناقشاتها الاى االساتنتاجات والتاي تام تقسايمها
ثالثة مجموعات ,استنتاجات عامة وذلك بالكشف عان الثنائياات المتناقضاة فاي التصاميم الاداخلي اذ تعتبار
الثنائيات المتناقضة في تصميم الفضاء الداخلي اجتماع طرفين االول نقيض الثاني ولكن يمكن ان يجتمعان
في التصميم الواحد وتأتي بشكل مزدوج فكل عنصر له عنصر يناقضه ولكن بإختالف المسافة البينية .اماا
الهاادف المتعلااق بأليااات التصااميم الااداخلي وماان اهمهااا اليااة تنظاايم العناصاار الغياار متجانسااه واليااة التشااكيل
التحااولي واليااة التكثيااف فااي الداللااة ,امااا االسااتنتاجات المتعلقااة بالهاادف الثاااني فااي تحديااد اهاام الثنائيااات
المتناقضة الفاعلة في التصميم الداخلي المعاصر فإنها تنقسم الى ثنائيات مادية وثنائيات فكرياة (مفاهيمياة)
ويمكن ان تجمع االثنين معا .للتوصل الى التوصيات والمقترحات للبحوث المستقبلية.
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توظيف الوسائط المتعددة في األشكال التحريرية بمواقع الصحف اإللكترونية
دراسة تحليلية
د.وداد هارون أحمد محمد أرباب
كلية االتصال –الجامعة القاسمية –الشارقة

تناولت الدراسة الصحيفة اإللكترونية باعتيارها وسيلة متعددة الوسائط تنشر فيها األخبار وكافة
األشكال الصحفية عبر الشبكة ،وباستخدام تقنيات عرض النصوص الفائقة والرسوم والصور المتحركة
والفيديو واأللوان وبعض الميزات التفاعلية ،التي تجسد جاذبية النشر اإللكتروني .والتعدد والتنوع في
استخدام عناصر الوسائط المتعددة في الموضوع الواحد(خبر /تقرير/مقال /تحقيق  /حوار )) بالصحيفة
ي زيد من قوة المضمون وقوة وعلمية الموقع نفسه ،خاصة إذا تم إدماج أكثر من وسيط كالنص
والصورة والصوت ولقطات الفيديو في نفس الموضوع  ..وتبرز المشكلة في ان بعض مواقع الصحف
االلكترونية مازالت قاصرة  ،بل التستطيع احيانا توظيف تقنية الوسائط المتعددة بشكل يظهر التكامل
والتفاعل بين عناصرها عند تحرير االخبار وكافة األشكال الصحفية بالموقع .بالتالي نجد ان
اإلمكانات التحريرية لبعض الصحف االلكترونية التختلف كثيرا عن الصحف الورقية .وقد هدفت
الدراسة الى معرفة كيفية توظيف وادماج عناصر الوسائط المتعددة في تحرير االشكال الصحفية
بالمواقع المختارة عينة للدراسة ((ايالف االلكتروني /الخليج نت /العربية نت /الشارقة  /24الحياة
اللندنية /الشرق االوسط ،)) .وتكمن اهمية الدراسة في بروز الصحافة الرقمية كظاهرة اتصالية
جديدة شغلت الكثير من المهتمين بتطورها وتتبع تأثيراتها ،وياتي هذا البحث مواكـبا ً للتطور السـريع
في اندماج تكنولوجيا االتصال وعناصر الوسائط المتعددة بمواقع الصحف الرقمية .وتنتمي هذه
الدراسة إلي البحوث الوصفية ،حيث تهدف إلي التحليل الكمي والكيفي لمحتوى مواقع الصحف
االلكترونية المختارة عينة للدراسة.

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها -1 -:انه اليوجد توظيف كامل لعناصر الوسائط
المتعددة في االشكال التحريرية المختلفة (خبر/تقرير/حوار/تحقيق/مقال) بالمواقع المدروسة ،خاصة
أن الدراسة لم تجد ما يفيد أنه قد استخدمت أكثرمن أربعة عناصر متعددة الوسائط ومندمجة في
مضمون صحفي واحد.
 -2لم تستفد أغلب مواقع الصحف االلكترونية المدروسة من تطبيقات الوسائط المتعددة المتمثلة في
الصوت المنفرد والفيديو المندمج مع النص باالضافة الى والنصوص والصور الفائقة ،مما نجم عنه
اختالل كبير في دور ووظيفة هذه العناصر ،كعناصر بنائية اساسية للموقع الصحفي .يمكن االستفادة
منها في التحرير الصحفي االلكتروني بهذه المواقع.
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وقد أوصت الدراسة الى انه  -1 -:يجب توظيف أكبر قدر من عناصر الوسائط المتعددة في االشكال
التحريرية المختلفة بمواقع الصحف االلكترونية يتناسب مع طبيعة المادة الصحفية المنشورة
واحتياجات الجمهور ومدى اقبالهم على هذه المواقع.
 -2إعداد صحفي الكتروني قادر على التعامل مع تقنية الوسائط المتعددة ،وتدريبه على انتاج الوسائط
المتعددة والبرامج الخاصة بها والمستجدات التي تطرأ في هذا المجال.
-3ان توازن الصحف اإللكترونية في استخدامها لالشكال التحريرية الصحفية بمواقعها ،وأن تراعي
توظيف عناصر الوسائط المتعددة بهذه االشكال.
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توظيف الوسائط المتعددة في األشكال التحريرية بمواقع الصحف اإللكترونية
دراسة تحليلية
د.وداد هارون أحمد محمد أرباب
كلية االتصال –الجامعة القاسمية –الشارقة

تناولت الدراسة الصحيفة اإللكترونية باعتيارها وسيلة متعددة الوسائط تنشر فيها األخبار وكافة
األشكال الصحفية عبر الشبكة ،وباستخدام تقنيات عرض النصوص الفائقة والرسوم والصور المتحركة
والفيديو واأللوان وبعض الميزات التفاعلية ،التي تجسد جاذبية النشر اإللكتروني .والتعدد والتنوع في
استخدام عناصر الوسائط المتعددة في الموضوع الواحد(خبر /تقرير/مقال /تحقيق  /حوار )) بالصحيفة
ي زيد من قوة المضمون وقوة وعلمية الموقع نفسه ،خاصة إذا تم إدماج أكثر من وسيط كالنص
والصورة والصوت ولقطات الفيديو في نفس الموضوع  ..وتبرز المشكلة في ان بعض مواقع الصحف
االلكترونية مازالت قاصرة  ،بل التستطيع احيانا توظيف تقنية الوسائط المتعددة بشكل يظهر التكامل
والتفاعل بين عناصرها عند تحرير االخبار وكافة األشكال الصحفية بالموقع .بالتالي نجد ان
اإلمكانات التحريرية لبعض الصحف االلكترونية التختلف كثيرا عن الصحف الورقية .وقد هدفت
الدراسة الى معرفة كيفية توظيف وادماج عناصر الوسائط المتعددة في تحرير االشكال الصحفية
بالمواقع المختارة عينة للدراسة ((ايالف االلكتروني /الخليج نت /العربية نت /الشارقة  /24الحياة
اللندنية /الشرق االوسط ،)) .وتكمن اهمية الدراسة في بروز الصحافة الرقمية كظاهرة اتصالية
جديدة شغلت الكثير من المهتمين بتطورها وتتبع تأثيراتها ،وياتي هذا البحث مواكـبا ً للتطور السـريع
في اندماج تكنولوجيا االتصال وعناصر الوسائط المتعددة بمواقع الصحف الرقمية .وتنتمي هذه
الدراسة إلي البحوث الوصفية ،حيث تهدف إلي التحليل الكمي والكيفي لمحتوى مواقع الصحف
االلكترونية المختارة عينة للدراسة.

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها -1 -:انه اليوجد توظيف كامل لعناصر الوسائط
المتعددة في االشكال التحريرية المختلفة (خبر/تقرير/حوار/تحقيق/مقال) بالمواقع المدروسة ،خاصة
أن الدراسة لم تجد ما يفيد أنه قد استخدمت أكثرمن أربعة عناصر متعددة الوسائط ومندمجة في
مضمون صحفي واحد.
 -2لم تستفد أغلب مواقع الصحف االلكترونية المدروسة من تطبيقات الوسائط المتعددة المتمثلة في
الصوت المنفرد والفيديو المندمج مع النص باالضافة الى والنصوص والصور الفائقة ،مما نجم عنه
اختالل كبير في دور ووظيفة هذه العناصر ،كعناصر بنائية اساسية للموقع الصحفي .يمكن االستفادة
منها في التحرير الصحفي االلكتروني بهذه المواقع.
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وقد أوصت الدراسة الى انه  -1 -:يجب توظيف أكبر قدر من عناصر الوسائط المتعددة في االشكال
التحريرية المختلفة بمواقع الصحف االلكترونية يتناسب مع طبيعة المادة الصحفية المنشورة
واحتياجات الجمهور ومدى اقبالهم على هذه المواقع.
 -2إعداد صحفي الكتروني قادر على التعامل مع تقنية الوسائط المتعددة ،وتدريبه على انتاج الوسائط
المتعددة والبرامج الخاصة بها والمستجدات التي تطرأ في هذا المجال.
-3ان توازن الصحف اإللكترونية في استخدامها لالشكال التحريرية الصحفية بمواقعها ،وأن تراعي
توظيف عناصر الوسائط المتعددة بهذه االشكال.
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ملخص للمشاركة بالمؤتمر العلمي الدولي
الثاني للعلوم االجتماعية والتربوية
عنوان البحث :الدبلوماسية العربية ومواكبة التحوالت الدولية  :علىضوء التنافس االمريكي -االوروبي
إعداد الدكتور مراد حجاج.
الهاتف )213(557 40 87 51 : البريد اإللكترونيmouraditfc@gmail.com :المحور :العلوم السياسية والعالقات الدولية.أهمية وأهداف البحث:•تقديم رؤية عن واقع ومستقبل الدبلوماسية العربية في تفاعلها الخارجي.
•تقديم مشروع أكاديمي مزود بمعالم خاصة بالمجال العربي.
•تتبع األبعاد السياسية واالقتصادية اإليديولوجية واالجتماعية لتحليل التحوالت العربية الراهنة.
•المساهمة في فتح نقاش علمي لتفعيل دور الدبلوماسية العربية في محيطها الخارجي ،تماشيا ً مع
التحوالت العالمية والدولية الراهنة.
•طرح أهم القضايا المتعلقة بالدبلوماسية العربية.

هيكل البحث:مقدمة.المحور األول :اإلطار االبستمولوجي والمفاهيمي للبحث.المحور الثاني :محددات الدبلوماسية العربية.المحور الثالث :التنافس االوربي االمريكي وانعكاساته .المحور الرابع :الدبلوماسية العربية في عالقتها بالطرف االمريكي.المحور الخامس :الدبلوماسية العربية في عالقتها بالطرف االوروبي. المحور السادس  :استشراف للعالقات العربية االمريكية –االوروبية.-خاتمة واستنتاجات .

فن




الدكتور مراد حجاج ،أستاذ محاضر بجامعة بومرداس (الجزائر) ،متحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والعالقات الدولية

تخصص عالقات دولية بعنوان :التهديدات األمنية الجديدة في المغرب العربي بعد الحرب الباردة ،بجامعة الجزائر  ،3شارك في العديد من
الملتقيات العلمية الوطنية والدولية.
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اعداد

دور الخدمة االجتماعية في عملية دمج االطفال ذوي االحتياجات الخاصة
في المدارس العادية والمجتمع
اعداد

االستاذه الدكتورة لبنى جودة عكروش

ملخص
يهدف هذ البحث التعرف الى دور الخدمة االجتماعية في عملية دمج االطفال ذوي االحتياجات
الخاصة في المدارس العادية والمجتمع  ,وذلك من خالل دمجهم في المؤسسات التعليمية وفي المجتمع.
وسيتضمن هذا البحث مفهوم الدمج وأهدافه وأهميته ومن المستفيد من عملية الدمج وما هي الشروط
الواجب توافرها لتطبيق سياسه الدمج في المؤسسات التعليمية واالجتماعية وكذلك التعرف على أنواع
الدمج ومن هو فريق العمل وما هي اساليب الدمج وايجابياته وسلبياته ,كما يتضمن البحث دور الخدمة
االجتماعية والتدخل المهني مع الطفل الفرد المعاق ومع جماعات المعاقين وايضأ دور االخصائي
االجتماعي من خالل طريقة تنظيم المجتمع وتقديم بعض التوصيات النجاح عملية الدمج في المدارس
والمجتمع.
الكلمات المفتاحية  :الخدمة االجتماعية  ,دمج  ,االطفال ,االحتياجات الخاصة ,المدارس العادية .
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* أ.د لبنى جودة عكروش :الدكتوراة في العلوم االجتماعية ،الجامعة اللبنانية عام  ،2000لديها
خبرة  25عامأ في مجال التدريس الجامعي والعمل االداري ،رئيسة رابطة االكاديميات االردنيات ورئيسة
جمعية الخدمة االجتماعية حاصلة على رتبة استاذ دكتور في عام ، 2014شغلت مناصب ادارية كعميدة
ومساعد عميد ورئيس قسم  ،لديها اكثر من  30بحث منشور في مجالت عالمية ومحلية ومشرفه على
العديد من رسائل الماجستير وعضو في العشرات من لجان مناقشة اطروحات الدكتوراة ورسائل
الماجستير كما شاركت في العشرات من الندوات المحلية والعربية والعالمية .شاركت في ما ال يقل عن
 70مؤتمرأ علميأ داخل وخارج االردن ومدربه في مجاالت الخدمة االجتماعية وخبيرة في برنامج ممول
من مؤسسة بيرجهوف االلمانية حول ثقافة السالم والتربية الالعنفية منذ . 2011
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بحث بعنوان:

(فاعلية الالمألوف الشكلي في تصميم االزياء المعاصرة).
د .م .زينب عبد علي محسن الزبيدي
استاذة في قسم التصميم –فرع تصميم االقمشة واالزياء
كلية الفنون الجميلة /جامعة بغداد .

فاعلية الالمألوف الشكلي في تصميم االزياء المعاصرة
ملخص البحث:
ان فكرة التصميم ،وتصميم االزياء بصورة خاصة هي حصيلة مجموعة من المرجعيات المعرفية
والصور المرئية ،اي تكثيف للذاكرة االنسانية ،ويأتي تصميم االزياء مبتكرا ً لما توغل في الحس الثقافي
للمجتمع النه يترجم انفعاالت ذلك المجتمع وافكاره ،فيحولها الى عناصر مرئية ،تتمتع بقوة نفاذ في
دواخل االنسان ،فتشكل معه عالقة جدلية من خالل عناصر التصميم المتمثلة بـ (النقطة – الخط – الشكل
– الملمس – اللون – المساحة – القيمة الضوئية ،الخامة) ،وتتميز العالقة برموزها ودالالتها المنقولة
وظيفيا ً الى الحياة ،اذ تترك اثرها واضحا ً من خالل قوة تواجدها وتضعف فيما لو اختلفت العالقة فيما
بينها ،وتسمو جمالياً ،كلما توافرت فيها حاالت انسجام وتضاد وتوافق وتنوع في الوحدات وايقاع وتوازن
وتكرار وتدرج وتناغم.
وتظهر القيمة الجمالية في تصميم (الزي) من خالل المادة والشكل مضمونا ً في التعبير إذ تشكل
المادة قالب البناء الحسي ،الذي يتركب منه التصميم في اقمشة االزياء ،مثل الصبغات والخامة النسيجية،
وللتعرف على تصميم الزي الالمألوف ،البد من تفكيكه الى مادة وصورة وتعبير ،وال يعني ذلك تفتيت
الوحدة الكلية للتصميم ،وانما لغرض التعمق في خصائصه ،وتحليل اجزاء موضوعة وعالقاتها التي لها
تأثير في نفس المتلقي ،وقيادته الى الوجه او الفكرة التي يريدها المصمم وهذه العملية ال تعني تجريد
التصميم من عناصره ،وانما تعني فهمه ،شكالً وتعبيرا ً بصورة جديدة مغايرة لما هو متعارف عليه من
انسجام االلوان واالشكال.
وال يكون لذلك معنى (مضمون) اال بادراكه داخل التصميم ،وال تكتمل قيمه الجمالية والبصرية
اال بوحدته العضوية ،مادة وشكالً وتعبيراً .وهي اوجه عناصر لموضوعات مختلفة ،يتعامل معها التصميم
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حسياً ،وعناصر المحسوس تنتظم على نحو ما ،حتى لو افتقر شكلها الى الوضوح او االنتظام ،وعلى
العكس من ذلك فان الشكل يتعلق على الدوام بمادة ما ،ومن هنا يكون الشكل في الزي ذو داللة ،فيما اذ تم
ترتيب خطوطه والوانه "واالحساس المتجدد به يتضمن كل شيء ابتداءا ً من الصدمة الجسمية واالنفعالية
الصرفة ،حتى المدلول او المعنى.
يتركب التصميم سواء تصميم الزي او تصميم القماش من خطوط واشكال منها ما هو قوي ومنها
ما هو ضعيف،اال انها جميعها تتسم بالخروج عن الواقع المألوف للشكل ليرغم الخطوط على الخروج من
هيئتها المعتادة الى هيئة جديدة ،تقترب جماليا ً الى المتلقي لتعطي االنسان انفعاالً جديدا غير مألوف
بتراكب خطوطه والوانه واشكاله ،وال تتمثل قيمة المواد التصميمية تلك ،في جاذبيتها وانما لقوة مادتها –
مادة الزي – التعبيرية ،التي تثير صورا ً وحاالت نفسية وافكاراً ،اذ تؤدي جميعها قيمة حسية غير مألوفه،
ال قيمة في ذاتها االان تكون عناصرها مجتمعة ،ويمكن ان يقدر الدور الذي تسهم به المادة في تحديد مدى
الفعالية الجمالية لتصميم الزي ،اذ تضفي كلها على التصميم ،قدرة تعبيرية لذا تعد جاذبية تصميم الزي،
جزءا ً ال يتجزأ من جاذبية تصميم القماش ،فالوسيط هنا ،هو الخامة التي تتصف بالقوة والتماسك ،اللذان
يزيدان من تحقيق المتعة الجمالية.
ان التأثير الالمالوف في العناصر االخرى متبادلة فالصفات الحسية والتعبيرية لقماش الزي ،تتضح
بالموضوع المختار للتصميم "والجمع الحركي بين االنفعال وضبط النفس الذي يعبر عنه العمل التصميمي
للزي ،ويتمثل هذا في الذات ويعني "ان العمل الفني ينبغي فهمه من جهة ذاته ثم خارجه.
اذ يوضح هذا امكانية فهم مضمونه وابعاده فالمفهوم الالمألوف الذي يتضمن استعادة فكرة
التواصل الشامل مع العمل التصميمي للزي ،والتي هي مهمة من مهماته ،اي االكتشاف المستمر الذي
يولد اكتشافا ً اخر وهكذا باستمرار يجد المصمم حالً الشكالية ليدخل في اشكالية جديدة ،تفصح عن قيم
جمالية ،عبر الفجوات الحاصلة بين الشكل والمضمون .ان الفهم المشترك بين المصمم والمتلقي ،في
استخدام التصميم يقرب وظيفة التصميم من الشكل الالمالوف الى شكالً واقعياً ،داللياً ،فيكشف عن الخلفية
الفعلية الشكالية التصميم وتحققه جماليا ويكون صورة معاصرة اكثر اقناعا ً للمتلقي.
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الملتقى الدولي الثاني "للعلوم االجتماعية والتربوية(ريس)".
محافظة أنطاليا-تركيا /28/27/26-أكتوبر 2018
المحور :المرأة والمسؤولية المجتمعية :نماذج وتطبيقات ريادية في تمكين المرأة.
عنوان المداخلة :المرأة الجزائرية الصحراوية ورهانات التمكين -المرأة المقاولة نموذجا-






االسم و اللقب  :فائزة التونسي
التخصص  :علم اإلجتماع الثقافي التربوي.
الرتبة  :أستاذة محاضرة -أ-
مؤسسة االنتماء :جامعة األغواط.
البريد االلكتروني:
الهاتف +00213664722771 :
D.F.Tounsi@outlook.fr

 االسم و اللقب  :صالح الدين شعالني
 الرتبة  :طالب باحث سنة ثالثة دكتوراه ،قسم علم االجتماع ،تخصص ديموغرافيا.
 مؤسسة االنتماء :جامعة علي لونيسي – البليدة  –02البليدة
الهاتف  +00213664883675 :البريد
االلكترونيsalah.chalani@gmail.com :
ملخص:
يعتبر التمكين االقتصادي للمرأة الجزائرية من أهم القضايا التي برزت على رأس أولويات برامج
الدولة الجزائرية خاصة بعد التحول إلى نمط االقتصاد الحر ،والذي تزامن مع استحداث حزمة من
القوانين والبرامج الهادفة إلى تأهيل النساء ،وخلق دور لهن ضمن المنظومة المجتمعية ،وبالتالي محاولة
تعزيز مكانتهن االجتماعية واالقتصادية ،وبرغم تلك الجهود إال أن الواقع كشف عن عوائق كان أبرزها
تدني المستوى التعليمي لإلناث ،وارتفاع معدالت الفقر ،باإلضافة إلى النظرة التقليدية للمرأة من طرف
المجتمع الذكوري المهيمن في المجتمع الجزائري .لهذا ومن خالل ما سبق نسعى في هذه الدراسة إلى
الكشف عن أهم العوائق التي وقفت عقبة دون تحقيق نجاح أولئك النسوة المقاوالت صاحبات المؤسسات
الصغيرة ،وكذلك للوقوف على التحديات التي واجهنها عبر مسار تأسيس المشروع لغاية نجاحه في
النهاية.
الكلمات المفتاحية:
المقاولة النسوية ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
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إجراءات الرسول محمد ( )بشأن أراضي الفيئ من ملكيات اليهود
_ تحليل تاريخي _
محمد نجمان ياسين عباس
مدرس مساعد
معهد إعداد المعلمين  /نينوى
المديرية العامة لتربية نينوى  /وزارة التربية
 1440هـ

 2018م

ملخص :
سعى البحث إلى تحديد وتحليل إجراءات الرسول محمد ( )من أراضي اليهود في مجال الفيئ
وكيفية تعامله مع اليهود في المجال السياسي واإلقتصادي بالدرجة األساس وأوقفنا البحث أمام التشريع
الوارد في أحكام الفيئ وفقا للقرأن الكريم حيث عد الفيئ ملكا ً خاصا ً للرسول ( )يتصرف فيه بما
يحقق مصلحة االمة  ،وأظهر البحث السياسة المالية التي عمل بها الرسول ( )بشأن اإلتفاق مع اليهود
والتي راعت العدالة في معاملتهم  ،وسياسته بتعويض المهاجرين وتعزيز وتقوية وضعهم المعاشي
وتوظيف بعض أموال الفيئ في خدمة الجهاد وشراء السالح وإختتم البحث بنتائج تشير الى شرعية هذا
اإلجراء واهميته في تلك الفترة وتأثيره فيما بعد حيث كان قد وضع اإلسس في معاملة الفيئ في الفترات
الالحقة إستنادا إلى األصول التي أظهرها البحث .
ولقددد أوقفتنددا إجددراءات الرسددول ( ) الماليددة فددي اإلفددادة مددن أراضددي الفيددئ أمددام أصددالة ودقددة التنظدديم
اإلقتصادي المنبثق عن اإلستجابة لتبدل الظروف واألحوال  ،وقبل هذا وذاك  ،أرتنا أن األساس الشرعي
في معاملة الفيئ  ،قد إستند إلى القراَن الكدريم  ،وإستضداء باأليدات الكريمدة التدي شدرعت لده وأباندت أنده
ملك خاص للرسول ( )وله حق التصرف الكامل بالفيئ ووضدعه حيدث حددد القدراَن الكدريم  ،ومدن هندا
تعد هذه اإلجراءات األساس واألصل في المراحل التاريخية الالحقة في معاملة أراضي الفيئ .
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